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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Não 
havendo quorum regimental para abertura da ses-
são, nos termos do § 3º do art. 79 do Regimento In-
terno, aguardaremos até meia hora para que ele se 
complete.

O Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Re-
gimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que 
é ocupada pelo Sr. Geraldo Resende, 3º Suplente de 
Secretário.

I – ABERTURA DA SESSÃO 
(14 horas e 14 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – De-
claro aberta a sessão.

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

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

II – LEITURA DA ATA

O SR. COSTA FERREIRA, servindo como 2º 
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Pas-
sa-se à leitura do expediente.

O SR. COSTA FERREIRA, servindo como 1º 
Secretário, procede à leitura do seguinte

III – EXPEDIENTE

Aviso nº 1.073 – C. Civil.

Em 14 de setembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Sanção presidencial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Pro-
jeto de Lei nº 5.524, de 2005 (nº 143/2005 no Senado 
Federal), que se converteu na Lei nº 11.345, de 14 de 
setembro de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Mensagem nº 788

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos  do art.66 da Constituição, comunico 

a Vossas Excelências que acabo de sancionar o projeto 
de lei que “Dispõe sobre a instituição de concurso de 
prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática 
desportiva, a participação de entidades desportivas da 
modalidade futebol nesse concurso e o parcelamento 
de débitos tributários e para com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS; altera as Leis nos   8.212, 
de 24 de julho de 1991, e 10.522, de 19 de julho de 
2002; e dá outras providências”. Para o arquivo do 
Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois 
autógrafos do texto ora convertido na Lei nº 11.345, de 
14  de setembro de 2006.

Brasília, 14 de setembro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente

AVISO CIRCULAR Nº 28/GM/MMA

Brasília, 31 de outubro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
José Aldo Rebelo Figueiredo
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Moção nº 82/2006/CONAMA.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados,

Comunico a Vossa Excelência que foi publicada 
no Diário Oficial da União de 10 de outubro de 2006, 
seção 1, página 57, a Moção nº 82 do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente – CONAMA, de 9 de outu-
bro de 2006, aprovada na 49ª Reunião Extraordinária 
daquele conselho.

Em cumprimento aos termos da referida moção, 
encaminho, anexa, cópia do documento, que solicita dar 
ampla divulgação entre os Parlamentares para que se 
manifestem contrários à importação de pneus usados.

Atenciosamente, – Marina Silva, Ministra de Es-
tado do Meio Ambiente, Presidente do Conama

Ata da 183ª Sessão, 20 de novembro de 2006
Presidência dos Srs. Geraldo Resende, 3º Suplente de Secretário Mauro Benevides, 
Eduardo Valverde, Costa Ferreira, Zequinha Marinho, Feu Rosa, Gonzaga Mota,  

§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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De ordem, publique-se. 
Em 17-11-06. – Mozart Vianna de Paiva, 

Secretário-Geral da Mesa 

MENSAGEM Nº 933, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 1.254/2006 – C. Civil

Encaminha ao Congresso Nacional 
o demonstrativo das emissões do real 
correspondente ao terceiro trimestre de 
2006, as razões delas determinadas e a 
posição das reservas internacionais a 
elas vinculadas.

Despacho: Às Comissões de Desen-
volvimento Econômico, Industria e Comér-
cio (Conhecimento) e Finanças e Tributação 
(Conhecimento).

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Nos termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, 

de 29 de junho de 1995, encaminho a Vossa Excelên-
cia o demonstrativo das emissões do real correspon-
dente ao terceiro trimestre de 2006, as razões delas 
determinantes e a posição das reservas internacionais 
a elas vinculadas.

Brasília, 31 de outubro de 2006. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM nº 30 /2006-BCB

Brasília, 31 de outubro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, 

de 29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições 
para emissão do Real, a fórmula de apuração das emis-
sões realizadas e as bases para o acompanhamento 
e controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o 
anexo demonstrativo das emissões referentes ao terceiro 
trimestre de 2006, as razões delas determinantes e a 
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

2. Na forma do que estabelece a mencionada 
lei, o demonstrativo das emissões do Real deve ser 
enviado aos Excelentíssimos Senhores Presidentes 
das duas Casas do Congresso Nacional.

Respeitosamente, – Henrique de Campos Mei-
relles, Presidente

Anexo à EM nº 0030/BCB, de 31-10-2006

Demonstrativo das emissões do real –  
Terceiro trimestre de 2006

I – A base monetária restrita e a emissão
II – A base monetária ampliada
III – Os meios de pagamento (Ml) e o multiplicador
IV – Os meios de pagamento amplos
V – Anexos
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Notas explicativas referentes ao demonstrativo de 
emissão do real

1. O Conselho Monetário Nacional, conforme 
Voto nº 011/99, aprovado em 28 de janeiro de 1999, 
utilizando a prerrogativa que lhe confere o artigo 3º, § 
4º, inciso III da Lei nº 9.069, de 29/6/95, alterou o pa-
râmetro de vinculação entre a emissão do Real e seu 
lastro em reservas internacionais, passando a adotar 
a paridade cambial corrente.

2. Com relação à emissão de moeda, o Artigo 4º 
daquela lei estabelece que:

“Observado o disposto nos artigos an-
teriores, o Banco Central do Brasil deverá 
obedecer, no tocante às emissões de Real, 
o seguinte:

(I) limite de crescimento para o trimestre 
outubro-dezembro/94 de 13,33% (treze vír-
gula trinta e três por cento) para as emissões 
de REAL sobre o saldo de 30 de setembro 
de 1994;

(II) limite de crescimento percentual nulo 
no quarto trimestre de 1994 para as emissões 
de REAL no conceito ampliado;

(III) nos trimestres seguintes, obedecido 
o objetivo de assegurar a estabilidade da mo-
eda, a programação monetária de que trata o 
art. 6º desta Lei estimará os percentuais de 
alteração das emissões de REAL em ambos 
os conceitos mencionados acima.”

No mesmo Artigo 4º, em seu § 2º, foi explicita-
do que o Conselho Monetário Nacional, para aten-
der a situações extraordinárias, poderá autorizar 
o Banco Central do Brasil a exceder em até 20% 
(vinte por cento) os valores resultantes dos percen-
tuais previstos.

3. A Exposição de Motivos nº 206, de 30.6.94, 
aprovada pelo Exmº Sr. Presidente da República fixou 
os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário 
Nacional na regulamentação dos eventuais ajustes nos 
limites de emissão necessários para atender circuns-
tâncias excepcionais.

4. Em conformidade com o expresso no § 4º do 
artigo 4º da Lei nº 9.069, o Voto CMN nº 84/94, que 
deu origem a Resolução nº 2.082, de 30/6/94, dis-
pôs sobre os limites de emissão e a manter forma de 
lastreamento da nova unidade do Sistema Monetário 
Brasileiro, determinando que, para efeito do cumpri-
mento dos limites de emissões autorizadas, o volume 
de emissões realizadas será apurado pela média dos 
saldos diários da base monetária.

5. O papel-moeda emitido corresponde à soma 
das unidades monetárias (reais) que estão fora do 
Banco Central do Brasil.

6. As reservas bancárias expressam os depósitos 
compulsórios e possíveis excessos em espécie sobre 
depósitos à vista não remunerados, mantidos pelo sis-
tema bancário no Banco Central do Brasil.

7. As operações com títulos federais referem-se 
ao resultado líquido das compras e vendas de títulos 
públicos federais, bem como aos financiamentos toma-
dos e concedidos pelo Banco Central com lastro em 
títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil 
e do Tesouro Nacional. O conjunto dessas operações 
visa o controle da liquidez, a administração das taxas 
de juros no curto prazo e ainda a rolagem da dívida 
pública federal.

8. As operações do setor externo referem-se, 
principalmente, às compras e vendas de moeda 
estrangeira pelo Banco Central do Brasil, as quais 
resultam dos movimentos de exportação, importa-
ção, pagamentos e recebimentos de serviços e das 
entradas e saídas de recursos de origem financei-
ra, isto é, das aplicações e dos resgates dos inves-
timentos de estrangeiros nos mercados financeiro 
e de capitais, bem como dos rendimentos obtidos 
nessas aplicações.

9. As operações com instituições financeiras en-
globam todas as movimentações de reservas mone-
tárias entre o Banco Central e o sistema financeiro, 
decorrentes do cumprimento de normas regulatórias 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, tais 
como:

– encaixes em espécie sobre depósitos 
de poupança;

– encaixes em espécie sobre depósitos 
a prazo;

– encaixes em espécie sobre depósitos 
à vista remunerados;

– encaixes em espécie sobre fundos de 
investimento;

– assistência financeira de liquidez;
– operações com derivaticos;
– recolhimentos compulsórios sobre de-

ficiências em aplicações de crédito rural; e
– outras contas.

10. As operações do Tesouro Nacional refletem 
os pagamentos e recebimentos de recursos primá-
rios do Tesouro, não incluindo, por conseguinte, as 
operações com títulos de emissão do Tesouro. Por 
dispositivo da Constituição – Artigo nº 164, § 3º – 
esses recursos devem estar depositados no Banco 
Central do Brasil.
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MENSAGEM Nº 946, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 1.269/2006 – C. Civil

Comunica que o Excelentíssimo Se-
nhor Presidente da República se ausenta-
rá do país nos dias 12 e 13 de novembro 
próximo em visita oficial à República Boli-
variana da Venezuela.

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los 

que me ausentarei do País nos dias 12 e 13 de novem-
bro próximo, em visita oficial à República Bolivariana 
da Venezuela.

Brasília, 9 de novembro de 2006. – Luiz I. Lula 
da Silva.

OF. nº 208/2006 – CN 

Brasília, 16 de maio de 2006

Exmº Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 40, de 2006-CN, 
na qual comunica haver vetado parcialmente o Proje-
to de Lei do Senado nº 275, de 2005 (nº 5.855/2005, 
na Câmara dos Deputados), que “Dispõe sobre pro-
paganda, financiamento e prestação de contas das 
despesas com campanhas eleitorais, alterando a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Regi-
mento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três mem-
bros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos termos 
da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um 
membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser 
incumbida de relatar o veto. Remeto, em anexo, autógrafo 
do projeto vetado e da mensagem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de elevada estima e consideração.

Senador Renan Calheiros, Presidente do Se-
nado Federal.

Aviso nº 482 – C. Civil.

Em 10 de maio de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto parcial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 

restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto 
de Lei nº 275, de 2005 (nº 5.855/05 na Câmara dos 
Deputados), que, com veto parcial, se converteu na 
Lei nº 11.300, de 10 de maio de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra 
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República.

Mensagem nº 345

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcial-
mente, por inconstitucionalidade e por contrariedade 
ao interesse público, o Projeto de Lei nº 275, de 2005 
(nº 5.855/05 na Câmara dos Deputados), que “Dispõe 
sobre propaganda, financiamento e prestação de con-
tas das despesas com campanhas eleitorais, alterando 
a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997”.

Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-se 
pelo veto ao seguinte dispositivo:

Art. 40–A da Lei nº 9.504. de 30 de setembro de 
1997, acrescentado pelo art. 1º do projeto de lei:

“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.”

Razões do veto

“A proposta, além de criar a possibilidade 
de se punir alguém com as penas de um crime 
eleitoral sem que o autor tenha qualquer atividade 
eleitoral direta, é evidentemente desproporcio-
nal, posto que a pena aplicável não se relaciona 
ao fato objetivamente cometido – imputar falsa-
mente a outrem conduta vedada naquela lei. Tal 
situação não pode se sustentar frente ao atual 
sistema jurídico-penal brasileiro, que se configura 
como um direito penal do fato. Com efeito, a ade-
quação de uma conduta à figura típica descrita 
no preceito legal é a causa de aplicabilidade da 
pena, sucedendo-se, pois, a sanção cabível. A 
sanção deve ser estabelecida pela própria norma 
criminalizadora, como forma de individualizá-la, 
e nunca variar de acordo com elementos alheios 
à própria conduta descrita pelo tipo.

A sistemática adotada não se coaduna 
com a exigência do art. 5º, inciso XXXIX, da 
Constituição ‘não há crime sem lei anterior 
que o defina, nem pena sem prévia comina-
ção legal’, pois não especifica a pena aplicá-
vel à conduta.”
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A Casa Civil também opinou pelo veto aos se-
guintes dispositivos:

Art. 54 da Lei nº 9.504. de 30 de setembro de 
1997. alterado pelo art. 1º do projeto de lei:

“Art. 54. Os programas de rádio e de te-
levisão e as inserções a que se refere o art. 51 
serão gravados em estúdio e deles somente 
poderão participar o candidato e filiados ao 
seu partido, sendo vedadas as gravações ex-
ternas, montagens ou trucagens, computação 
gráfica, desenhos animados, efeitos especiais 
e conversão para video de imagens gravadas 
em películas cinematográficas.

Parágrafo único. A infração ao disposto 
no caput deste artigo é punida com a suspen-
são do acesso do candidato infrator ao horário 
eleitoral gratuito por 10 (dez) dias.” (NR)

Razões do veto

“Impõe-se o veto à redação dada ao art. 
54 tendo em vista que a modificação proposta 
implicará cerceamento à liberdade dos par-
tidos políticos de expressar seus pontos de 
vista, inclusive com o uso de cenas e recursos 
tecnológicos largamente utilizados na mídia 
eletrônica, o que, por seu turno, irá reduzir o 
direito dos cidadãos de serem bem informa-
dos. Trata-se de medida contrária ao interes-
se público, posto que nociva à democracia, 
uma vez que, impondo restrições à liberdade 
de partidos e candidatos de exprimirem suas 
opiniões e posições, a pretexto de reduzir 
custos, acaba por impor tratamento desigual 
aos concorrentes no pleito, posto, que, limi-
tados pelo art. 54, os partidos e candidatos 
não poderão usar eficientemente o tempo 
disponível para veicularem suas inserções. 
Postulado essencial da democracia 4 o da 
liberdade de expressão, cerceado pelo dispo-
sitivo de modo irrazoável, ainda que fundado 
em intenção positiva de reduzir os custos das 
campanhas eleitorais”.

Art. 90-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, acrescentado pelo art. 1º do projeto de lei:

“Art. 90-A. É crime veicular pela internet 
documento injurioso, calunioso ou difaman-
te, referente a parlamentar no exercício do 
mandato, a candidato, partido ou coligação, 
sujeitando o infrator a pena de detenção de 
1 (um) a 2 (dois) anos e multa no valor de 
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$10.000,00 
(dez mil reais).”

Razões do veto

“O dispositivo confunde os tipos penais 
distintos de injúria, calúnia e difamação (arts. 
138, 139 e 140 do Código Penal), e faz inade-
quada diferenciação entre, de um lado, parla-
mentares e candidatos a cargos e públicos e, 
de outro, ao restante da população, tipifican-
do-se como crime apenas a conduta praticada 
contra os primeiros.

Por seu lado, inexplicavelmente, injuriar, 
caluniar e difamar não compõe o tipo penal. O 
tipo penal é “veicular pela internet”; portanto, 
quem proferir a declaração oralmente ou por 
escrito não se enquadra no tipo penal, mas, 
apenas, quem reproduzir na Internet, ainda que 
sob a forma de mera notícia da existência de 
declaração nesse sentido, cometeria crime.

Por fim, não é razoável classificar como 
de ação penal pública incondicionada crimes 
de injúria, calúnia e difamação veiculados pela 
Internet e como de ação penal privada os re-
alizados por outros meios.

Assim, o dispositivo é irrazoável e Antii-
sonômico, propenso a causar tumulto na sua 
aplicação e tipifica condutas sem a clareza 
necessária para atenda o disposto no art. 52, 
inciso XXXIX, da Constituição da República.

Diante disso, entendemos que se faz ne-
cessário o veto de modo a manter a íntegra a 
disciplina do Código Penal sobre a matéria.”

Art. 94-B da Lei n 9.504, de 30 de setembro de 
1997, acrescentado pelo art. 1º do projeto de lei:

“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.”

Razões do veto

“Além do tratamento diferenciado apli-
cado aos órgãos Poder Executivo, por não se 
estender a proibição, por exemplo, às ativida-
des dos órgãos dos demais Poderes, o art. 
94-B peca pela imprecisão da expressão “ati-
vidade de natureza eleitoral não mencionada 
neste artigo”. Assim, o conteúdo do artigo, 
sem desdobramento, não enseja a perfeita 
compreensão do seu objetivo e não permite 
que se evidencie com clareza o alcance que o 
legislador pretende dar à norma, contrariando, 
assim, o art. 11, II, a, da Lei Complementar nº 

95, de 26 de fevereiro de 1998.”
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Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar os dispositivos acima mencionados 
do projeto em causa, as quais ora submeto à eleva-
da apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional.

Brasília, 10 de maio de 2006. – Luiz I. Lula da 
Silva.

Dispõe sobre propaganda, financia-
mento e prestação de contas das despesas 
com campanhas eleitorais, alterando a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 17-A. A cada eleição caberá à lei, 
observadas as peculiaridades locais, fixar até 
o dia 10 de junho de cada ano eleitoral o limi-
te dos gastos de campanha para os cargos 
em disputa; não sendo editada lei até a data 
estabelecida, caberá a cada partido político 
fixar o limite de gastos, comunicando à Jus-
tiça Eleitoral, que dará a essas informações 
ampla publicidade.”

“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 art. 17-A desta Lei.

.....................................................” (NR)
“Art. 21. O candidato é solidariamente 

responsável com a pessoa indicada na forma 
do art. 20 desta Lei pela veracidade das infor-
mações financeiras e contábeis de sua cam-
panha, devendo ambos assinar a respectiva 
prestação de contas.” (NR)

“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 deste artigo implicará a desaprovação da 
prestação de contas do partido ou candidato; 
comprovado abuso de poder econômico, será 
cancelado o registo 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 Mi-
nistério Público Eleitoral para os fins previstos 
no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990.” (NR)

“Art. 23. .................................................
...............................................................
§ 4º As doações de recursos financeiros 

somente poderão ser efetuadas na conta men-
cionada no art. 22 desta Lei por meio de:

I – cheques cnizados 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.

§ 5º Ficam vedadas quaisquer doações 
em dinheiro, bem como de troféus, prêmios, 
ajudas de qualquer espécie feitas por candi-
dato, entre o registro e a eleição, a pessoas 
fisicas ou jurídicas.” (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 registo e aos limites fixados 
nesta Lei:

..............................................................
IV – despesas com transporte ou deslo-

camento de candidato e de pessoal a serviço 
das candidaturas;

...............................................................
IX – a realização de comícios ou eventos 

destinados à promoção de candidatura;
...............................................................
XI – (Revogado);
..............................................................
XIII – (Revogado);
...............................................................
XVII – produção de jingles, vinhetas e 

slogans para. propaganda eleitoral.” (NR)
“Art.  28. ................................................
...............................................................
§ 4º Os partidos políticos, as 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, relatório 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 
esse fim, exigindo-se a indicação dos nomes 
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dos doadores e os respectivos valores doa-
dos somente na prestação de contas final de 
que tratam os incisos III e IV do art. 29 desta 
Lei.” (NR)

“Art. 30. ................................................
A decisão que julgar as contas dos can-

didatos eleitos será publicada em sessão até 
8 (oito) dias antes da díplomação.

.....................................................” (NR)
“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 diploma ao candidato, ou cassado, se 
já houver sido outorgado.”

“Art. 35-A. É vedada a divulgação de pes-
quisas eleitorais por qualquer meio de comu-
nicação, a partir do décimo quinto dia anterior 
até as 18 (dezoito) horas do dia do pleito.”

“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 2 qual-
quer natureza, inclusive pichação, inscrição a 
tinta, fixação de placas, estandartes, faixas e 
assemelhados.

§ 1º A veiculação de propaganda em 
desacordo com o disposto no caput deste 
artigo sujeita o responsável, após a notifica-
ção e comprovação, à restauração do bem e, 
caso não cumprida no prazo, a multa no valor 
de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 
(oito mil reais).

.....................................................” (NR)
“Art. 39. ................................................
§ 4º A realização de comícios e a utiliza-

ção de aparelhagem de sonorização fixa são 
permitidas no horário compreendido entre as 
8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas.

§ 5º .......................................................
..............................................................

II – a arregimentação de eleitor ou a pro-
paganda de boca de 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 vestuário.

§ 6º É vedada na campanha eleitoral a 
confecção, utilização, distribuição por comitê, 
candidato, ou com a sua autorização, de ca-
misetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, 
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou 
materiais que possam proporcionar vantagem 
ao eleitor.

§ 7º É proibida a realização de showmí-
cio e de evento assemelhado para promoção 
de candidatos, bem como a apresentação, re-
mimerada ou não, de artistas com a finalidade 
de animar comício e reunião eleitoral.

§ 3º É vedada a propaganda eleitoral me-
diante outdoors, sujeitando-se a empresa res-
ponsável, os partidos, coligações e candidatos 
à imediata retirada da propaganda irregular e 
ao pagamento de multa no valor de 5.000 (cinco 
mil) a 15.000 (quinze mil) UFIRs.” (NR)

“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.”

“Art. 43. É permitida, até a antevéspera 
das eleições, a divulgação paga, na impren-
sa escrita, de propaganda eleitoral, no espa-
ço máximo, por edição, para cada candidato, 
partido ou coligação, de um oitavo de página 
de jornal padrão e um quarto de página de 
revista ou tablóide.

Parágrafo único. A inobservância do dis-
posto neste artigo sujeita os responsáveis pelos 
veículos de divulgação e os partidos, coliga-
ções ou candidatos beneficiados a multa no 
valor de R$1.000,00 (mil reais) a R$10.000,00 
(dez mil reais) ou equivalente ao da divulga-
ção da propaganda paga, se este for maior”. 
(NR)

“Art. 45. .................................................
§ 1º A partir do resultado da convenção, é 

vedado, ainda, às emissoras transmitir progra-
ma apresentado ou comentado por candidato 
escolhido em convenção.

......................................................”(NR)
“Art. 47. ................................................
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..............................................................
§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, 

a representação de cada partido na Câmara 
dos Deputados é a resultante da eleição.

.....................................................” (NR)
“Art. 54. Os programas de rádio e de te-

levisão e as inserções a que se refere o art. 51 
serão gravados em estúdio e deles somente 
poderão participar o candidato e filiados ao 
seu partido, sendo vedadas as gravações ex-
ternas, montagens ou trucagens, computação 
gráfica, desenhos animados, efeitos especiais 
e conversão para vídeo de imagens gravadas 
em películas cinematográficas.

Parágrafo único. A infração ao disposto 
no caput deste artigo é punida com a suspen-
são do acesso do candidato infrator ao horário 
eleitoral gratuito por 10 (dez) dias.” (NR)

“Art. 73. .................................................
..............................................................
§ 10. No ano em que se realizar eleição, 

fica proibida a distribuição gratuita de bens, 
valores ou beneficios 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. 90-A. É crime veicular pela internet 
documento injurioso, calunioso ou difaman-
te, referente a parlamentar no exercício do 
mandato, a candidato, partido ou coligação, 
sujeitando o infrator a pena de detenção de 
1 (um) a 2 (dois) anos e multa no valor de 
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$10.000,00 
(dez mil reais).”

“Art. 94-A. Os órgãos e entidades da Ad-
ministração 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 3 
(três) meses antes a 3 (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.”

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 e o art. 42 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997.

Senado Federal, 20 de abril de 2006. – Senador 
Tião Viana, 1º Vice-Presidente no exercício da Pre-
sidência.

LEI N0 11.300, DE 10 DE MAIO DE 2006

Dispõe sobre propaganda, financia-
mento e prestação de contas das despesas 
com campanhas eleitorais, alterando a Lei 
nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 17-A. A cada eleição caberá à lei, 
observadas as peculiaridades locais, fixar até 
o dia 10 de junho de cada ano eleitoral o limi-
te dos gastos de campanha para os cargos 
em disputa; não sendo editada lei até a data 
estabelecida, caberá a cada partido político 
fixar o limite de gastos, comunicando à Jus-
tiça Eleitoral, que dará a essas informações 
ampla publicidade.”

“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 art. 17-A desta Lei.

.....................................................” (NR)
“Art. 21. O candidato é solidariamente 

responsável com a pessoa indicada na forma 
do art. 20 desta Lei pela veracidade das infor-
mações financeiras e contábeis de sua cam-
panha, devendo ambos assinar a respectiva 
prestação de contas.” (NR)

“Art.  22. ................................................
...............................................................
§ 3º O uso de recursos financeiros para 

pagamentos de gastos eleitorais que não 
provenham da conta específica de que trata 
o caput deste artigo implicará a desapro-
vação da prestação de contas do partido ou 
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candidato; comprovado abuso de poder eco-
nômico, será cancelado o registro da candida-
tura ou cassado o diploma, sejá houver sido 
outorgado.

§ 4º Rejeitadas as contas, a Justiça Elei-
toral remeterá cópia de todo o processo ao Mi-
nistério Público Eleitoral para os fins previstos 
no art. 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 
de maio de 1990.” (NR)

“Art. 23. .................................................
..............................................................
§ 4º As doações de recursos financeiros 

somente poderão ser efetuadas na conta men-
cionada no art. 22 desta Lei 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.

§ 5º Ficam vedadas quaisquer doações 
em dinheiro, bem corno de troféus, prêmios, 
ajudas de qualquer espécie feitas por candi-
dato, entre o registro e a eleição, a pessoas 
físicas ou jurídicas.” (NR)

“Art. 24. .................................................
...............................................................
VIII – entidades beneficentes e religio-

sas;
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:

...............................................................
IV – despesas com transporte ou deslo-

camento de candidato e de pessoal a serviço 
das candidaturas;

...............................................................
IX – a realização de comícios ou eventos 

destinados à promoção de candidatura;
...............................................................
XI – (Revogado);
...............................................................
XIII – (Revogado);
...............................................................
XVII – produção de jingles, vinhetas e 

slogans para propaganda eleitoral.” (NR)
“Art. 28. .................................................
...............................................................

§ 4º Os partidos políticos, as 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, relatório 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 
esse fim, exigindo-se a indicação dos nomes 
dos doadores e os respectivos valores doa-
dos somente na prestação de contas final de 
que tratam os incisos III e IV do art. 29 desta 
Lei.” (NR)

“Art. 30. .................................................
§ 1º A decisão que julgar as contas dos 

candidatos eleitos será publicada em sessão 
até 8 (oito) dias antes da diplomação.

.....................................................” (NR)
“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 diploma ao candidato, ou cassado, se 
já houver sido outorgado.”

“Art. 35-A. É vedada a divulgação de pes-
quisas eleitorais por qualquer meio de comu-
nicação, a partir do décimo quinto dia anterior 
até as 18 (dezoito) horas do dia do pleito.”

“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 no valor de R$1.000,00 (mil 
reais) a R$10.000,00 (dez mil reais) ou equiva-
lente ao da divulgação da propaganda paga, 
se este for maior.” (NR)

“Art. 45. .................................................
§ 1º A partir do resultado da convenção, é 

vedado, ainda, às emissoras transmitir progra-
ma apresentado ou comentado por candidato 
escolhido em convenção.

.....................................................” (NR)
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“Art. 47. ................................................
§ 3º Para efeito do disposto neste artigo, 

a representação de cada partido na Câmara 
dos Deputados é a resultante da eleição.

.....................................................” (NR)
“Art 54. (VETADO)”
“Art. 73. .................................................
..............................................................
§ 10. No ano em que se realizar eleição, 

fica proibida a distribuição gratuita de bens, 
valores ou beneficios 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 Ministêrío Público poderá pro-
mova o acompanhamento de sua execução 
financeira e administrativa.” (NR)

“Art. 90-A. (VETADO)”
“Art. 94-A. Os órgãos e entidades da Ad-

ministração 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 3 
(três) meses antes a 3 (três) meses depois de 
cada eleição.”

“Art. 94-B. (VETADO)”

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 e 
o art. 42 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.

Brasília, 10 de maio de 2006; 185º da Indepen-
dência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

Publique-se. Arquive-se.
Em 17-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 209/2006-CN

Brasília, 16 de maio de 2006

Exmº Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 41, de 2006-CN, 
na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei de Conversão nº 3, de 2006 (oriundo da Medi-

da Provisória nº 272, de 2006), que “Altera as Leis nºs 
10.355, de 26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a estruturação da Carreira Previdênciaria no âmbito do 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 10.855, de 
1º de abril de 2004, que dispõe sobre a reestruturação 
da Carreira Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, 
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do 
Seguro Social, 10.876, de 2 de junho de 2004, que cria 
a Carreira de Perícia Médica da Previdência Social e 
dispõe sobre a remuneração da Carreira de Supervisor 
Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do INSS, 10.997, 
de 15 de dezembro de 2004, que institui a Gratificação 
Específica do Seguro Social – GESS, 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e 
das Fundações Públicas Federais, e fixa critérios tempo-
rários para pagamento da Gratificação de Desempenho 
de Atividade Médico-Pericial – GDAMP”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Regi-
mento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três mem-
bros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos termos 
da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um 
membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser 
incumbida de relatar o veto. Remeto, em anexo, autógrafo 
do projeto vetado e da mensagem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de elevada estima e consideração. –  Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Aviso nº 486 – C. Civil

Em 10 de maio de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto parcial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto de 
Lei de Conversão nº 3, de 2066 (MP nº 272/05), que, 
com veto parcial, se converteu na Lei nº 11.302, de 
10  de maio de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

MENSAGEM Nº 347

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcial-
mente, por contrariedade ao interesse público e incons-
titucionalidade, o Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 
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2006 (MP nº 272/05), que “Altera as Leis nº 10.355, de 
26 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a estrutu-
ração da Carreira Previdenciária no âmbito do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, 10.355, de 1º de 
abril de 2004, que dispõe sobre a reestruturação da 
Carreira Previdênciaria, de que trata a Lei nº 10.355, 
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a Carreira do 
Seguro Social, 10.876, de 2 de junho de 2004, que cria 
a Carreira de Perícia Médica da Previdência Social e 
dispõe sobre a remuneração da Carreira de Supervisor 
Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do INSS, 10.997, 
de 15 de dezembro de 2004, que institui a Gratificação 
Específica do Seguro Social – GESS, 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das Autarquias e 
das Fundações Públicas Federais; e fixa critérios tempo-
rários para pagamento da Gratificação de Desempenho 
de Atividade Médico-Pericial – GDAMP”.

Ouvidos, o Ministério da Justiça e a Advocacia-
Geral da União manifestaram-se pelo veto aos seguin-
tes dispositivos:

Inciso III do § 3º e  § 4º do art. 230, alterados pelo 
art. 9º do projeto de lei de conversão:

“Art. 230.................................................
...............................................................
§ 3º ........................................................
...............................................................
III – conceder, quando não adotada qual-

quer das opções previstas nos incisos I e II 
deste parágrafo, ressarcimento parcial do valor 
despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e 
seus dependentes ou pensionistas com plano 
ou seguro privado de assistência à saúde.

§ 4º órgão central do Sistema de Pesso-
al Civil fixará anualmente, no âmbito do Poder 
Executivo, mediante portaria, o valor básico 
mensal do ressarcimento por beneficiário a que 
se refere o caput deste artigo, de acordo com 
a dotação específica consignada no Orçamento 
da União, com o número total de beneficiários 
e com a remuneração dos servidores.

.....................................................” (NR)

Razões dos vetos

“A redação do inciso III do art. 32 não deixa 
claro se a opção é do servidor ou da Administra-
ção, podendo ensejar sérias dúvidas quanto à 
sua aplicabilidade. Já o § 4º institui razão entre 
o valor do ressarcimento e o salário do servidor, 
não esclarecendo se a proporcionalidade é direta 
ou indireta. Ademais, tratam-se de dispositivos 
de caráter regulamentar, o que toma adequado o 
seu veto, uma vez que na nova redação do caput 

do art. 230 da Lei nº 8.112, de 1990, constante 
do projeto de lei de conversão, já há a previsão 
expressa de que o Poder Executivo deverá regu-
lamentar todas as possibilidades de assistência 
à saúde do servidor ali previstas.”

Art. 10. ...................................................
“Art. 10. A opção pelo enquadramento na 

Carreira de Perícia Médica da Previdência So-
cial, prevista nos arts. 79 da Lei nº 10.876, de 
2 de junho de 2004, e 82 da Lei nº 10.997, de 
15 de dezembro de 2004, poderá ser formali-
zada no prazo de 90 (noventa) dias, contado 
do início da vigência desta Lei, com efeitos fi-
nanceiros a partir da data de formalização do 
respectivo Termo de Opção.”

Razão do veto

“A propositura incorre em vício de inconsti-
tucionalidade, uma vez que, ao prorrogar o prazo 
de opção para o enquadramento na carreira nele 
referida, haverá aumento de despesa, vedada 
pelo art. 63, I, da Constituição Federal.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me leva-
ram a vetar os dispositivos acima mencionados do projeto 
em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação 
dos Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 10 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Altera as Leis nos10.355, de 26 de dezem-
bro de 2001, que dispõe sobre a estruturação 
da Carreira Previdenciária no âmbito do Insti-
tuto Nacional do Seguro Social – INSS, 10.855, 
de 1º de abril de 2004, que dispõe sobre a 
reestruturação da Carreira Previdenciária, de 
que trata a Lei nº 10.355, de 26 de dezembro 
de 2001, instituindo a Carreira do Seguro So-
cial, 10.876, de 2 de junho de 2004, que cria a 
Carreira de Perícia Médica da Previdência So-
cial e dispõe sobre a remuneração da Carreira 
de Supervisor Médico-Pericial do Quadro de 
Pessoal do INSS, 10.997, de 15 de dezembro 
de 2004, que institui a Gratificação Específi-
ca do Seguro Social – GESS, 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regi-
me jurídico dos servidores públicos civis da 
União, das Autarquias e das Fundações Públi-
cas Federais; e fixa critérios temporários para 
pagamento da Gratificação de Desempenho 
de Atividade Médico-Pericial – GDAMP.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Anexo III da Lei nº 10.355, de 26 de 

dezembro de 2001, passa a vigorar nos termos do 
Anexo I desta Lei.
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Art. 2º O art. 11 da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Fica instituída a Gratificação de 
Desempenho de Atividade do Seguro Social 
-GDASS, devida aos integrantes da Carreira 
do Seguro Social, em função do desempenho 
institucional e coletivo, com os seguintes va-
lores máximos:

I – até 31 de dezembro de 2005:
a) nível superior: R$513,00 (quinhentos 

e treze reais);
b) nível intermediário: R$184,00 (cento 

e oitenta e quatro reais); e
c) nível auxiliar: R$101,00 (cento e um 

reais);
II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) nível superior: R$765,00 (setecentos 

e sessenta e cinco reais);
b) nível intermediário: R$350,00 (tre-

zentos e cinqüenta reais); e
c) nível auxiliar: R$250,00 (duzentos e 

cinqüenta reais).
......................................................”(NR)

Art. 3º A Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 17-A:

“Art. 17-A. Fica instituída a Gratificação 
Específica do Seguro Social – GESS, devida 
aos integrantes da Carreira do Seguro Social 
e da Carreira Previdenciáría, no valor de:

I – R$184,00 (cento e oitenta e quatro 
reais) até 31 de dezembro de 2005;

II – R$238,00 (duzentos e trinta e oito 
reais) a partir de 1º de janeiro de 2006.” 

Art. 4º Os arts. 5º, 12, 14 e 15 da Lei nº 10.876, 
de 2 de junho de 2004, passam a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 5º Os servidores ocupantes dos 
cargos efetivos de que trata o art. 4º desta 
Lei perceberão os valores da Tabela de Ven-
cimento Básico de que trata o Anexo II desta 
Lei, observada a respectiva jornada de traba-
lho originária de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) 
horas semanais. 

......................................................”(NR)
“Art. 12.  A GDAMP será paga observado 

o limite máximo de 100 (cem) pontos e mínimo 
de 10 (dez) pontos por servidor, correspon-
dendo cada ponto ao valor estabelecido no 
Anexo V desta Lei.

§ 1º A pontuação referente à GDAMP 
será assim distribuída:

I – até 60 (sessenta) pontos serão atri-
buídos em função dos resultados obtidos na 
avaliação de desempenho institucional; e

II – até 40 (quarenta) pontos serão atri-
buídos em função dos resultados obtidos na 
avaliação de desempenho individual.

§ 2º A avaliação de desempenho indivi-
dual visa a aferir o desempenho do servidor no 
exercício das atribuições do cargo ou função, 
com foco na contribuição individual para o al-
cance dos objetivos organizacionais.

§ 3º A parcela referente à avaliação de 
desempenho institucional será: 

I – paga integralmente, quando o tempo 
médio apurado entre a marcação e a realiza-
ção da perícia inicial no âmbito da Gerência 
Executiva de lotação do servidor for igual ou 
inferior a 5 (cinco) dias;

II – paga conforme percentual definido 
em ato do Ministro de Estado da Previdência 
Social, quando o tempo médio apurado entre 
a marcação e a realização da perícia inicial no 
âmbito da Gerência Executiva de lotação do 
servidor for inferior a 40 (quarenta) e superior 
a 5 (cinco) dias; e

III – igual a 0 (zero), quando o tempo 
médio apurado entre a marcação e a realiza-
ção da perícia inicial no âmbito da Gerência 
Executiva de lotação do servidor for igual ou 
superior a 40 (quarenta) dias.

§ 4º Os critérios de avaliação de de-
sempenho individual e o percentual a que se 
refere o inciso II do § 3º deste artigo poderão 
variar segundo as condições específicas de 
cada Gerência Executiva.” (NR)

“Art. 14. Os ocupantes de cargos efeti-
vos referidos no art. 4º desta lei que se encon-
trarem na condição de dirigentes máximos de 
Gerência-Regional, de Gerência-Executiva, de 
Agência da Previdência Social e de Chefia de 
Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade 
perceberão a GDAMP conforme estabelecido 
no art. 12–A desta lei.”(NR)

“Art. 15. O titular de cargo efetivo refe-
rido no art. 4º desta lei que não se encontre 
em exercício no Instituto Nacional do Seguro 
Social ou no Ministério da Previdência Social 
só fará jus & GDAMP quando requisitado pela 
Presidência ou Vice-Presidência da República 
e a perceberá integralmente quanto a sua par-
cela de desempenho individual e pela média 
nacional em relação a sua parcela de desem-
penho institucional.

I – (Revogado);
II – (Revogado);
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III – (Revogado)

Art. 5º A Lei nº 10.976, de 2 de junho de 2004, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 12–A. O servidor titular do cargo de 
Perito Médico da Previdência Social da Carreira 
de Perícia Médica da Previdência Social ou do 
cargo de Supervisor Médico-Pericial da Car-
reira de Supervisor Médico-Pericial, em efetivo 
exercício nas atividades a que se refere o art. 
2º desta lei no Ministério da Previdência Social 
ou no INSS, perceberá a parcela da GDAMP 
referente à avaliação de desempenho institu-
cional no valor correspondente ao atribuído à 
Gerência Executiva ou unidade de avaliação & 
qual estiver vinculado e a parcela da GDAMP 
referente à avaliação de desempenho indivi-
dual segundo critérios de avaliação a serem 
estabelecidos pelo regulamento.”

“Art. 18-A. Fica instituída a Gratificação 
Específica de Perícia Médica – GEPM, devida 
aos servidores a que se refere o art. 4º desta 
lei, a partir de 1º de janeiro de 2006, nos valo-
res constantes do Anexo VI desta lei.

§ 1º A GEPM integrará os proventos da 
aposentadoria e as pensões.

§ 2º A GEPM não servirá de base de cál-
culo para quaisquer outros benefícios, parce-
las remuneratórias ou vantagens devidas aos 
servidores que a ela fazem jus.”

Art. 6º A Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004, 
passa a vigorar com nova redação do Anexo II e acres-
cida dos Anexos V e VI, nos termos, respectivamente, 
dos Anexos II, III e IV desta lei.

Art. 7º O § 2º do art. 3º da Lei nº 10.997, de 15 
de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3º ...................................................
...............................................................
§ 2º A opção prevista no caput deste 

artigo poderá ser realizada até 31 de março 
de 2006, gerando efeitos financeiros a partir 
da data de formalização do respectivo Termo 
de Opção.

......................................................“(NR)

Art. 8º Até que seja regulamentados novos cri-
térios e procedimentos de aferição das avaliações de 
desempenho institucional e individual para fins de atri-
buição da Gratificação de Desempenho de Atividade 
Médico-Pericial – GDAMP e até que sejam processados 
os resultados da primeira avaliação de desempenho, a 
GDAMP será paga proporcionalmente aos resultados 
obtidos na última avaliação.

Parágrafo único. O resultado da primeira avalia-
ção de desempenho nos termos do caput deste artigo 
gera efeitos financeiros a partir do início do período de 
avaliação estabelecido no regulamento de que trata o 
caput deste artigo, devendo ser compensadas even-
tuais diferenças pagas a maior ou a menor.

Art. 9º O art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 230. A assistência à saúde do ser-
vidor, ativo ou inativo, e de sua família com-
preende assistência médica, hospitalar, 
odontológica, psicológica e farmacêutica, terá 
como diretriz básica o implemento de ações 
preventivas voltadas para a promoção da saúde 
e será prestada pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao 
qual estiver vinculado o servidor, ou mediante 
convenio ou contrato, ou ainda na forma de au-
xílio, mediante ressarcimento parcial do valor 
despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e 
seus dependentes ou pensionistas com planos 
ou seguros privados de assistência à saúde, 
na forma estabelecida em regulamento.

...............................................................
§ 3º Para os fins do disposto no caput 

deste artigo, ficam a União e suas entidades 
autárquicas e fundacionais autorizadas a:

I – celebrar convênios exclusivamente para 
a prestação de serviços de assistência à saúde 
para os seus servidores ou empregados ativos, 
aposentados, pensionistas, bem como para seus 
respectivos grupos familiares definidos, com en-
tidades de autogestão por elas patrocinadas por 
meio de instrumentos jurídicos efetivamente cele-
brados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 
e que possua autorização de funcionamento do 
órgão regulador, sendo certo que os convênios 
celebrados depois dessa data somente poderão 
sê-lo na forma da regulamentação específica so-
bre patrocínio de autogestões, a ser publicada 
pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 190 
(cento e oitenta) dias da vigência desta lei, nor-
mas essas também aplicáveis aos convênios 
existentes até 12 de fevereiro de 2006;

II – contratar, mediante licitação, na for-
ma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
operadoras de planos e seguros privados de 
assistência & saúde que possuam autorização 
de funcionamento do órgão regulador;

III – conceder, quando não adotada qual-
quer das opções previstas nos incisos I e II 
deste parágrafo, ressarcimento parcial do valor 
despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e 
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seus dependentes ou pensionistas com plano 
ou seguro privado de assistência à saúde.

§ 4º O órgão central do Sistema de Pes-
soal Civil fixará anualmente, no âmbito do Po-
der Executivo, mediante portaria, o valor básico 
mensal do ressarcimento por beneficiário a que 
se refere o caput deste artigo, de acordo com 
a dotação específica consignada no Orçamento 
da União, com o número total de beneficiários 
e com a remuneração dos servidores.

§ 5º O valor do ressarcimento fica li-
mitado ao total despendido pelo servidor ou 

pensionista civil com plano ou seguro privado 

de assistência à saúde.(NR)

Art. 10. A opção pelo enquadramento na Carreira 

de Perícia Médica da Previdência Social, prevista nos 

arts. 7º da Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004, e 8º 

da Lei nº 10.997, de 15 de dezembro de 2004, poderá 

ser formalizada no prazo de 90 (noventa) dias, conta-

do do início da vigência desta Lei, com efeitos finan-

ceiros a partir da data de formalização do respectivo 

Termo de Opção.
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Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 12. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 10.997, 
de 15 de dezembro de 2004.

Câmara dos Deputados, 20 de abril de 2006. 

LEI Nº 11.302, DE 10 DE MAIO DE 2006

Altera as Leis nos 10.355, de 26 de de-
zembro de 2001, que dispõe sobre a estru-
turação da Carreira Previdenciária no âm-
bito do Instituto Nacional do Seguro Social 
– INSS, 10.855, de 1º de abril de 2004, que 
dispõe sobre a reestruturação da Carreira 
Previdenciária, de que trata a Lei nº 10.355, 
de 26 de dezembro de 2001, instituindo a 
Carreira do Seguro Social, 10.876, de 2 de 
junho de 2004, que cria a Carreira de Perí-
cia Médica da Previdência Social e dispõe 
sobre a remuneração da Carreira de Super-
visor Médico-Pericial do Quadro de Pesso-
al do INSS, 10.997, de 15 de dezembro de 
2004, que institui a Gratificação Específica 
do Seguro Social – GESS, 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que dispõe sobre o re-
gime jurídico dos servidores públicos civis 
da União, das Autarquias e das Fundações 
Públicas Federais; e fixa critérios tempo-
rários para pagamento da Gratificação de 
Desempenho de Atividade Médico-Pericial 
– GDAMP.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Anexo III da Lei nº 10.355, de 26 de 

dezembro de 2001, passa a vigorar nos termos do 
Anexo I desta Lei.

Art. 2º O art. 11 da Lei nº 10.855, de 1º de abril de 
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11. Fica instituída a Gratificação de 
Desempenho de Atividade do Seguro Social 
– GDASS, devida aos integrantes da Carreira 
do Seguro Social, em função do desempenho 
institucional e coletivo, com os seguintes va-
lores máximos:

I – até 31 de dezembro de 2005:
a) nível superior: R$513,00 (quinhentos 

e treze reais);
b) nível intermediário: RS184,00 (cento 

e oitenta e quatro reais); e

c) nível auxiliar: R$101,00 (cento e um 
reais);

II – a partir de 1º de janeiro de 2006:
a) nível superior: R$765,00 (setecentos 

e sessenta e cinco reais);
b) nível intermediário: R$350,00 (trezen-

tos e cinqüenta reais); e
c) nível auxiliar: R$250,00 (duzentos e 

cinqüenta reais).
......................................................”(NR)

Art. 3º A Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 17-A:

“Art. 17-A. Fica instituída a Gratificação 
Específica do Seguro Social – GESS, devida 
aos integrantes da Carreira do Seguro Social 
e da Carreira Previdenciária, no valor de:

I – R$184,00 (cento e oitenta e quatro 
reais) até 31 de dezembro de 2005;

II – R$238,00 (duzentos e trinta e oito 
reais) a partir de 1º de janeiro de 2006.”

Art. 4º Os arts. 5º, 12, 14 e 15 da Lei nº 

10.876, de 2 de junho de 2004, passam a vi-
gorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Os servidores ocupantes dos 
cargos efetivos de que trata o art. 4º desta 
Lei perceberão os valores da Tabela de Ven-
cimento Básico de que trata o Anexo II desta 
Lei, observada a respectiva jornada de traba-
lho originária de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) 
horas semanais.

......................................................“(NR)
“Art. 12.  A GDAMP será paga observado 

o limite máximo de 100 (cem) pontos e mínimo 
de 10 (dez) pontos por servidor, correspon-
dendo cada ponto ao valor estabelecido no 
Anexo V desta Lei.

§ 1º A pontuação referente à GDAMP 
será assim distribuída:

I – até 60 (sessenta) pontos serão atri-
buídos em função dos resultados obtidos na 
avaliação de desempenho institucional; e

II – até 40 (quarenta) pontos serão atri-
buidos em função dos resultados obtidos na 
avaliação de desempenho individual.

§ 2º A avaliação de desempenho indivi-
dual visa a aferir o desempenho do servidor no 
exercício das atribuições do cargo ou função, 
com foco na contribuição individual para o al-
cance dos objetivos organizacionais.

§ 3º A parcela referente à avaliação de 
desempenho institucional será:

I – paga integralmente, quando o tempo 
médio apurado entre a marcação e a realiza-
ção da perícia inicial no âmbito da Gerência 
Executiva de lotação do servidor for igual ou 
inferior a 5 (cinco) dias;
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II – paga conforme percentual definido 
em ato do Ministro de Estado da Previdência 
Social, quando o tempo médio apurado entre 
a marcação e a realização da perícia inicial no 
âmbito da Gerência Executiva de lotação do 
servidor for inferior a 40 (quarenta) e superior 
a 5 (cinco) dias; e

III – igual a 0 (zero), quando o tempo 
médio apurado entre a marcação e a realiza-
ção da perícia inicial no âmbito da Gerência 
Executiva de lotação do servidor for igual ou 
superior a 40 (quarenta) dias.

§ 4º Os critérios de avaliação de desem-
penho individual e o percentual a que se refere 
o inciso II do § 3º deste artigo poderão variar 
segundo as condições específicas de cada 
Gerência Executiva.” (NR)

“Art. 14. Os ocupantes de cargos efetivos 
referidos no art. 4º desta Lei que se encontra-
rem na condição de dirigentes máximos de 
Gerência-Regional, de Gerência-Executiva, de 
Agência da Previdência Social e de Chefia de 
Gerenciamento de Benefícios por Incapacidade 
perceberão a GDAMP conforme estabelecido 
no art. 12-A desta Lei.” (NR)

“Art. 15. O titular de cargo efetivo refe-
rido no art. 4º desta Lei que não se encontre 
em exercício no Instituto Nacional do Seguro 
Social ou no Ministério da Previdência Social 
só fará jus à GDAMP quando requisitado pela 
Presidência ou Vice-Presidência da República 
e a perceberá integralmente quanto a sua par-
cela de desempenho individual e pela média 
nacional em relação a sua parcela de desem-
penho institucional.

I – (Revogado);
II – (Revogado);
III – (Revogado).” (NR)

Art. 5º A Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:

“Art. 12-A. O servidor titular do cargo de 
Perito Médico da Previdência Social da Carreira 
de Perícia Médica da Previdência Social ou do 
cargo de Supervisor Médico-Pericial da Car-
reira de Supervisor Médico-Pericial, em efetivo 
exercício nas atividades a que se refere o art. 
2º desta Lei no Ministério da Previdência Social 
ou no INSS, perceberá a parcela da GDAMP 
referente à avaliação de desempenho institu-
cional no valor correspondente ao atribuído à 
Gerência Executiva ou unidade de avaliação à 
qual estiver vinculado e a parcela da GDAMP 
referente à avaliação de desempenho indivi-
dual segundo critérios de avaliação a serem 
estabelecidos pelo regulamento.”

“Art. 18-A. Fica instituída a Gratificação 
Específica de Perícia Médica – GEPM, devida 

aos servidores a que se refere o art. 4º desta 
Lei, a partir de 1º de janeiro de 2006, nos va-
lores constantes do Anexo VI desta Lei.

§ 1º A GEPM integrará os proventos da 
aposentadoria e as pensões.

§ 2º A GEPM não servirá de base de cál-
culo para quaisquer outros benefícios, parce-
las remuneratórias ou vantagens devidas aos 
servidores que a ela fazem jus.”

Art. 6º A Lei nº 10.876, de 2 de junho de 2004, 
passa a vigorar com nova redação do Anexo II e acres-
cida dos Anexos V e VI, nos termos, respectivamente, 
dos Anexos II, III e IV desta Lei.

Art. 7º O § 2º do art. 3º da Lei nº 10.997, de 15 
de dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 3º......... ....................................... ...
......... ...................................... ...............
§ 2º A opção prevista no caput deste 

artigo poderá ser realizada até 31 de março 
de 2006, gerando efeitos financeiros a partir 
da data de formalização do respectivo Termo 
de Opção.

........ ..............................................”(NR)

Art. 8º Até que sejam regulamentados novos cri-
térios e procedimentos de aferição das avaliações de 
desempenho institucional e individual para fins de atri-
buição da Gratificação de Desempenho de Atividade 
Médico-Pericial – GDAMP e até que sejam processados 
os resultados da primeira avaliação de desempenho, a 
GDAMP será paga proporcionalmente aos resultados 
obtidos na última avaliação.

Parágrafo único. O resultado da primeira avalia-
ção de desempenho nos termos do caput deste artigo 
gera efeitos financeiros a partir do início do período de 
avaliação estabelecido no regulamento de que trata o 
caput deste artigo, devendo ser compensadas even-
tuais diferenças pagas a maior ou a menor.

Art. 9º O art. 230 da Lei nº 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 230. A assistência à saúde do servi-
dor, ativo ou inativo, e de sua família compre-
ende assistência médica, hospitalar, odonto-
lógica, psicológica e farmacêutica, terá como 
diretriz básica o implemento de ações pre-
ventivas voltadas para a promoção da saúde 
e será prestada pelo Sistema único de Saúde 
– SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao 
qual estiver vinculado o servidor, ou mediante 
convênio ou contrato, ou ainda na forma de au-
xílio, mediante ressarcimento parcial do valor 
despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e 
seus dependentes ou pensionistas com planos 
ou seguros privados de assistência à saúde, 
na forma estabelecida em regulamento.
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................. ............................ .................
§ 3º Para os fins do disposto no caput 

deste artigo, ficam a União e suas entidades 
autárquicas e fundacionais autorizadas a:

I – celebrar convênios exclusivamente 
para a prestação de serviços de assistência à 
saúde para os seus servidores ou empregados 
ativos, aposentados, pensionistas, bem como 
para seus respectivos grupos familiares defini-
dos, com entidades de autogestão por elas pa-
trocinadas por meio de instrumentos jurídicos 
efetivamente celebrados e publicados até 12 de 
fevereiro de 2006 e que possuam autorização 
de funcionamento do órgão regulador, sendo 
certo que os convênios celebrados depois 
dessa data somente poderão sê-lo na forma 
da regulamentação específica sobre patrocínio 
de autogestões, a ser publicada pelo mesmo 
órgão regulador, no prazo de 180 (cento e oi-
tenta) dias da vigência desta Lei, normas essas 

também aplicáveis aos convênios existentes 
até 12 de fevereiro de 2006;

II – contratar, mediante licitação, na for-
ma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
operadoras de planos e seguros privados de 
assistência à saúde que possuam autorização 
de funcionamento do órgão regulador;

III – (Vetado)
§ 4º (Vetado)
§ 5º O valor do ressarcimento fica limita-

do ao total despendido pelo servidor ou pen-
sionista civil com plano ou seguro privado de 
assistência à saúde.” (NR)

Art. 10. (Vetado)
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
Art. 12. Fica revogado o art. 1º da Lei nº 10.997, 

de 15 de dezembro de 2004.
Brasília, 10 de maio de 2006; 185º da Indepen-

dência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 17-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. nº 210/2006-CN

Brasília, 16 de maio de 2006

Exmº Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou 

ao Senado Federal a Mensagem nº 42, de 2006-CN, 
na qual comunica haver vetado parcialmente o Projeto 
de Lei do Senado nº 85, de 2001 (nº 7.049/2002, na 
Câmara dos Deputados), que “Dispõe sobre o Fun-
do Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico – FNDCT; altera as Leis nos 10.168, de 29 de 
dezembro de 2000, e 9.478, de 6 de agosto de 1997; 
e o Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e dá 
outras providências”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Re-
gimento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três 
membros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos 
termos da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação 
de mais um membro, que deverão integrar a Comissão 
Mista a ser incumbida de relatar o veto. Remeto, em 
anexo, autógrafo do projeto vetado e da mensagem 
presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 
protestos de elevada estima e consideração. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Aviso nº 487 – C.Civil

Em 10 de maio de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto total.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem em 

que o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca comunica que houve por bem vetar integralmente o 
Projeto de Lei nº 85, de 2001 (nº 7.049/02, na Câmara 
dos Deputados) e, na oportunidade, restituo dois au-
tógrafos da citada proposição.

Atenciosamente ,– Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.

Mensagem nº 348

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi vetar inte-
gralmente, por inconstitucionalidade e contrariedade 

ao interesse público, o Projeto de Lei nº 85, de 2001 
(nº 7.049/02, na Câmara dos Deputados), que “Dispõe 
sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico – FNDCT; altera as Leis nº 10.168, de 
29 de dezembro de 2000, e 9.478, de 6 de agosto de 
1997; e o Decreto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, 
e dá outras providências”.

Ouvida, a Advocacia-Geral da União manifestou-
se da seguinte forma:

“Sendo a proposição de iniciativa par-
lamentar, tem-se como formalmente incons-
titucional o disposto nos arts. 12 a 26, que 
necessitam, portanto, ser vetados, tal como 
ocorreu com o Projeto de Lei nº 2.482, de 1989 
(nº 4/91, no Senado Federal), que buscava, 
justamente, criar e regulamentar o Funcional 
Nacional de Desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia – FNDCT.

Assim, entendemos que permanecem vá-
lidos os argumentos constantes da mensagem 
nº 145, de 15 de abril de 2003, que comunica 
o veto integral ao PL nº 2.482/1989:

‘Com efeito, dispunha a Constituição Fe-
deral, na alínea e do § 1º do art. 61, antes da 
Emenda Constitucional nº 32, que as leis que 
dispõem sobre atribuições de órgãos da Ad-
ministração Pública seriam de iniciativa pri-
vativa do Presidente da República. Com base 
nesse dispositivo, já se pronunciou o Supremo 
Tribunal Federal no sentido de que compete 
privativamente ao Presidente da República a 
direção superior da administração federal, bem 
como a iniciativa para propor projetos de lei 
que visem atribuições de Secretarias e órgãos 
da Administração Pública, hipótese em que o 
projeto de iniciativa parlamentar, transforma-
do em lei, apresenta vício caracterizado pela 
invasão de competência reservada ao Poder 
Executivo pela Constituição Federal.

Mesmo modificado, o dispositivo constitu-
cional que deu azo ao pronunciamento judicial 
citado, s.m.j., ainda permanecem válidas as 
conclusões. A Constituição Federal, interpre-
tada sistematicamente, ainda diz o mesmo, 
inclusive com a nova redação dada á alínea 
e do § 1º do art. 61, pela EC nº 32. É o que se 
depreende de sua leitura combinada com a 
alínea b do mesmo dispositivo, com o teor da 
alínea a, do inciso VI do art. 84, e ainda com 
o art. 2º, todos da Cada Maior.

Quando a proposição estabelece nos 
artigos 5º, 6º, 7º e 9º as atribuições que es-
pecificam, dispondo sobre a forma em que a 
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administração se organizará para aplicar a lei, 
invade matéria reservada a decreto do Chefe 
do Poder Executivo, violando o art. 84, inciso 
VI, alínea a, da Constituição, com redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
11 de setembro de 2001.”’

A Casa Civil também acrescentou as razões 
abaixo:

“Especificamente no tocante ao art. 26, 
que trata de matéria orçamentária, há também 
inconstitucionalidade formal por violação do art. 
165, caput, da Constituição Federal.

Já quanto aos arts. 27 a 29, a exegese 
não é clara. Percebe-se a intenção de ex-
pandir a área de aplicação dos recursos ao 
se incluir no texto as respectivas áreas de 
abrangência das Agências de Desenvolvi-
mento Nacional. A destinação dos recursos, 
entretanto, permanece ainda restrita às re-
giões Norte, Nordeste e, conforme o caso, 
Centro-Oeste. Não se atinge, assim, os ob-
jetivos pretendidos, além de se vislumbrar a 
instalação de controvérsias jurídicas sobre a 
correta interpretação, motivos pelos quais se 
faz conveniente o veto.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar o projeto em causa, as quais ora sub-
meto à elevada apreciação dos Senhores Membros 
do Congresso Nacional.

Brasília, 10 de maio de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Dispõe sobre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
– FNDCT; altera as Leis nos 10.168, de 29 de 
dezembro de 2000, e 9.478, de 6 de agosto 
de 1997; e o Decreto-Lei nº  719, de 31 de 
julho de 1969, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Dos Objetivos

Art. 1º O Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – FNDCT, instituído pelo De-
creto-Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, e restabele-
cido pela Lei nº 8.172, de 18 de janeiro de 1991, com 
os acréscimos da Lei nº 10.197, de 14 de fevereiro 
de 2001, é de natureza contábil e tem o objetivo de 
financiar a inovação e o desenvolvimento científico e 
tecnológico com vistas a promover o desenvolvimento 
econômico e social do Pais.

CAPÍTULO II 
Do Conselho Diretor

Art. 2º O FNDCT será administrado por um Con-
selho Diretor, constituído por:

I – o Ministro de Estado da Ciência e Tecnolo-
gia;

II – 1 (um) representante do Ministério da Edu-
cação;

III – 1 (um) representante do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

IV – 1 (um) representante do Ministério do Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão;

V – o Presidente da Financiadora de Estudos e 
Projetos – FINEP;

VI – o Presidente do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq;

VII – 3 (três) representantes da comunidade cien-
tífica e tecnológica;

VIII – 3 (três) representantes do setor empresarial, 
sendo 1 (um) representativo do segmento das micro e 
pequenas empresas.

§ 1º Os membros e respectivos suplentes do 
Conselho Diretor, referidos nos incisos II, III e IV do 
caput deste artigo, serão indicados pelas entidades 
que representam e nomeados pelo Ministro do Estado 
da Ciência e Tecnologia;

§ 2º Os suplentes dos membros do Conselho 
Diretor, referidos nos incisos I, V e VI do caput deste 
artigo, serão os representantes legais dos titulares.

§ 3º Os representantes da comunidade científi-
ca e tecnológica serão nomeados a partir de 2 (duas) 
listas tríplices, uma indicada pela Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da Ciência e outra indicada pela 
Academia Brasileira de Ciências.

§ 4º Os representantes do setor empresarial serão 
nomeados a partir de 1 (uma) lista sêxtuplo, indicada 
pela Confederação Nacional da Indústria – CNI.

§ 5º o mandato dos representantes da comuni-
dade científica e do setor empresarial será de 2 (dois) 
anos, sendo admitida a recondução por igual período, 
devendo a primeira nomeação ocorrer no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da publicação desta Lei.

§ 6º Os membros do Conselho Diretor não serão 
remunerados pela atividade nele exercida.

Art. 3º O Conselho Diretor será presidido pelo 
Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia ou por seu 
substituto legal.

Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos 
do Ministro e de seu representante legal, o Conselho 
será presidido pelo Presidente da Finep.

Art. 4º o Conselho Diretor do FNDCT deliberará 
por maioria de votos dos seus membros, na forma do 
regimento interno.
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Art. 5º O Conselho Diretor terá as seguintes atri-
buições:

I – aprovar seu regimento interno;
II – recomendar a contratação de estudos e pes-

quisas com o objetivo de subsidiar a definição de 
estratégias e políticas de alocação dos recursos do 
FNDCT;

III – definir as políticas e diretrizes da utilização 
dos recursos do FNDCT nas modalidades previstas 
nesta Lei em consonância com as diretrizes da Política 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação – C,T&I, 
elaboradas com o assessoramento superior do Con-
selho Nacional de Ciência e Tecnologia – CCT, nos 
termos da Lei nº  9.257, de 9 de janeiro de 1996;

IV – promover a consolidação da programação 
orçamentária e financeira dos recursos do FNDCT e 
sua compatibilização com as políticas, planos, metas 
e prioridades elaboradas com o assessoramento su-
perior do CCT;

V – aprovar as prestações de contas, balanços 
e demonstrativos da execução orçamentária e finan-
ceira do FNDCT;

VI – efetuar avaliações relativas à execução or-
çamentária e financeira do FNDCT, com o assessora-
mento superior do CCT;

VII – com relação aos recursos destinados por 
lei em programação específica e geridos por Comitês 
Gestores:

a) acompanhar e avaliar a aplicação dos 
recursos;

b) recomendar aos Comitês Gestores 
medidas destinadas a compatibilizar e articular 
as políticas setoriais com a política nacional 
de ciência e tecnologia, procedimentos para 
utilização dos recursos do FNDCT provenien-
tes dos Fundos Setoriais, bem como ações in-
tegradoras a serem financiadas com recursos 
de mais de um Fundo Setorial.

Art. 6º O Ministério da Ciência e Tecnologia – 
MCT instituirá um Comitê de Coordenação, presidido 
pelo Secretário Executivo do MCT e integrado pelos 
presidentes da Finep e do CNPq e os presidentes dos 
Comitês Gestores dos Fundos Setoriais de Ciência e 
Tecnologia alocados ao FNDCT, com a finalidade de 
promover a gestão integrada dos Fundos Setoriais.

CAPÍTULO III 
Da Secretaria Executiva do Fundo

Art. 7º A Financiadora de Estudos e Projetos 
– Finep exercerá a função de Secretaria Executiva do 
FNDCT, cabendo-lhe praticar todos os atos de natureza 

técnica, administrativa, financeira e contábil necessá-
rios à gestão do FNDCT.

Art. 8º A Finep, como Secretaria Executiva do 
FNDCT, receberá anualmente o equivalente a 3% (três 
por cento) dos recursos atribuídos ao Fundo, a título 
de taxa de administração.

Art. 9º É facultada à Finep a destinação de até 
5% (cinco por cento) do orçamento anual do FNDCT 
para fazer frente às despesas de planejamento, estu-
dos, pesquisas, prospecção e acompanhamento, bem 
como avaliação e divulgação dos resultados relativos 
às ações previstas nesta Lei, diretamente ou por meio 
de repasses para outras entidades.

Art. 10. Compete à Finep, na qualidade de Se-
cretaria Executiva do FNDCT:

I – submeter ao MCT propostas de planos de 
investimentos dos recursos do FNDCT;

II – propor ao MCT políticas e diretrizes da utili-
zação dos recursos do FNDCT nas modalidades pre-
vistas nesta Lei;

III – realizar, direta ou indiretamente, estudos, 
pesquisas e avaliação de resultados, recomendados 
pelo MCT e pelo Conselho Diretor;

IV – decidir quanto à aprovação dos estudos e pro-
jetos a serem financiados pelo FNDCT bem como firmar 
contratos, convênios, acordos e demais ajustes;

V – prestar contas da execução orçamentária e 
financeira dos recursos recebidos do FNDCT ao MCT 
e ao Conselho Diretor;

VI – acompanhar e controlar a aplicação dos re-
cursos pelos beneficiários finais;

VII – tomar as providências cabíveis para a sus-
pensão ou cancelamento dos repasses de recursos e 
para a recuperação dos recursos aplicados, acrescidas 
das penalidades contratuais.

CAPÍTULO IV 
Das Receitas

Art. 11. Constituem receitas do FNDCT:
I – dotações consignadas na lei orçamentária 

anual e seus créditos adicionais;
II – royalties sobre a produção de petróleo e gás 

natural, nos termos da Lei nº 9.478, de 6 de agosto 
de 1997;

III – percentual da receita operacional líquida de 
empresas de energia elétrica, nos termos da Lei n0 

9.991, de 24 de julho de 2000;
IV – recursos decorrentes de contratos de ces-

são de direitos de uso da infra-estrutura rodoviária 
para fins de exploração de sistemas de comunicação 
e telecomunicações, nos termos da Lei nº 9.992, de 
24 de julho de 2000;
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V – recursos oriundos da compensação financeira 
pela utilização de recursos hídricos para fins de geração 
de energia elétrica e pela exploração de recursos minerais, 
nos termos da Lei nº 9.993, de 24 de julho de 2000;

VI – percentual das receitas definidas na Lei nº 

9.994, de 24 de julho de 2000, destinadas ao fomento 
de atividade de pesquisa científica e desenvolvimento 
do setor espacial;

VII – receitas de contribuição de intervenção no 
domínio econômico e outros recursos, nos termos da 
Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e da Lei 
nº 10.332, de 19 de dezembro de 2001;

VIII – percentual do faturamento bruto de empre-
sas que desenvolvam ou produzam bens e serviços de 
informática e automação, nos termos da Lei nº 10.176, 
de 11 de janeiro de 2001;

IX – percentual sobre o adicional ao frete para 
a renovação da marinha mercante, nos termos da Lei 
nº 10.893, de 13 de julho de 2004;

X – o produto do rendimento de suas aplicações 
em programas e projetos;

XI – o produto de rendimentos com aplicações 
financeiras de recursos do Fundo;

XII – recursos provenientes de incentivos fis-
cais;

XIII – empréstimos de instituições financeiras ou 
outras entidades;

XIV – contribuições e doações de entidades pú-
blicas e privadas;

XV – outros que lhe vierem a ser destinados.
Art. 12. O MCT enviará ao Conselho Diretor, tri-

mestralmente, informações de natureza financeira e 
contábil necessárias ao acompanhamento e à avalia-
ção dos valores apurados de receita.

CAPÍTULO V 
Da Aplicação dos Recursos

Art. 13. Para fins desta Lei, constitui objeto da 
destinação dos recursos do FNDCT o apoio a progra-
mas, projetos e atividades de Ciência, Tecnologia e 
Inovação – C,T&I, compreendendo a pesquisa básica 
ou aplicada, a inovação, a transferência de tecnolo-
gia para o setor empresarial e o desenvolvimento de 
novas tecnologias de produtos e processos, de bens 
e de serviços, bem como a capacitação de recursos 
humanos, intercâmbio científico e tecnológico e a im-
plementação, manutenção e recuperação de infra-es-
trutura de pesquisa de C,T&I.

Art. 14. O patrimônio inicial do FNDCT será cons-
tituído pelo saldo apurado em balanço no último dia do 
mês anterior ao da aprovação e publicação desta Lei.

Parágrafo único. O Ministério da Fazenda infor-
mará mensalmente ao MCT a arrecadação proveniente 
das receitas efetuadas para cada Fundo, bem como 
os valores das liberações previstas para os 3 (três) 
meses subseqüentes.

Art. 15. Os recursos do FNDCT podem ser aplicados 
no financiamento de despesas correntes e de capital, na 

forma reembolsável e não reembolsável, em operações 
de fisco, de seguro de risco tecnológico, de equalização 
de encargos financeiros, de participação direta ou indireta 
no resultado ou no capital de empresas e em subvenções 
concedidas no âmbito da Política Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, na forma do regulamento.

§ 1º A aplicação dos recursos do FNDCT obede-
cerá a normas próprias, de acordo com a necessidade 
do setor, estabelecidas no regulamento.

§ 2º Os recursos do FNDCT destinados ao fi-
nanciamento reembolsável constituirão uma categoria 
específica, ficarão sob a guarda do Tesouro Nacional 
e serão repassados para a Finep sob a forma de ca-
pitalização ou de empréstimo.

Art. 16. A aplicação dos recursos do FNDCT na 
implantação e recuperação de infra-estrutura de uni-
versidades e centros de pesquisas deverá respeitar os 
percentuais definidos em legislação específica.

Parágrafo único. Para efeito dos percentuais míni-
mos já estabelecidos nas legislações específicas com 
vistas à destinação de recursos do FNDCT aos progra-
mas de fomento à capacitação tecnológica, ao amparo 
à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, serão con-
sideradas as áreas de abrangência legalmente definidas 
para as referidas regiões, especialmente aquelas des-
critas em lei como beneficiárias dos recursos geridos 
pelas agências de desenvolvimento regionais.

Art. 17. Os recursos dos Fundos Setoriais desti-
nados às ações integradoras recomendadas pelo Con-
selho Diretor e aprovadas pelos respectivos Comitês 
Gestores poderão ser utilizados para despesas sem a 
vinculação direta com as fontes da receita.

CAPÍTULO VI 
Dos Planos Plurianuais

Art. 18. Os recursos do FNDCT serão aplicados 
em conformidade com o Plano Plurianual, aprovado de 
acordo com o estabelecido pela Constituição Federal.

Art. 19. A consolidação das informações decor-
rentes dos planos de investimentos que orientam a apli-
cação de recursos destinados por lei em programação 
específica e geridos por Comitês Gestores será feita 
pelo Conselho Diretor, o qual a encaminhará à Finep 
por intermédio do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Art. 2º. Caberá à Finep a utilização dos recursos 
do FNDCT em conformidade com o disciplinamento 
emitido pelo Conselho Diretor e com as diretrizes e 
metas definidas nos Planos Plurianuais.

CAPÍTULO VII 
Das Ações de Acompanhamento e Avaliação

Art. 21. A proposta consolidada dos planos de inves-
timentos estabelecerá os objetivos e metas para fins de 
acompanhamento e avaliação dos recursos do Fundo.

Art. 22. Os resultados anuais do acompanhamento 
e avaliação dos programas, projetos e atividades realiza-
dos com os recursos do Fundo deverão ser encaminha-
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dos ao Ministério da Ciência e Tecnologia para integrar 
o relatório anual de avaliação do Plano Plurianual.

CAPÍTULO VIII 
Disposições Gerais

Art. 23. Os recursos financeiros do FNDCT de-
positados na Conta Única do Tesouro Nacional serão 
remunerados na forma do regulamento.

Art. 24. Os recursos do FNDCT não utilizados até 
o final do exercício, apurados no balanço anual, serão 
transferidos para crédito do mesmo Fundo, acrescidos 
dos respectivos rendimentos de aplicações e remunera-
ções dos recursos repassados, no exercício seguinte.

Art. 25. A Finep poderá aplicar os saldos orça-
mentários e financeiros do FNDCT, devendo o produto 
das aplicações ser revertido à conta do Fundo.

Art. 26. A programação orçamentária do FNDCT 
obedecerá aos seguintes limites:

I – em 2006, no mínimo 70% (setenta por cento) 
das receitas previstas no art. 11 desta Lei;

II – em 2007, no mínimo 80% (oitenta por cento);
III – em 2008, no mínimo 90% (noventa por cento);
IV – a partir de 2009, as receitas de que trata este 

artigo não serão objeto de limitação de empenho.
Parágrafo único. O saldo do FNDCT somente po-

derá ser utilizado para despesas destinadas a cumprir 
o objetivo expresso nos arts. 13 e 15 desta Lei.

Art. 27. O art. 6º da Lei nº 10.168, de 29 de de-
zembro de 2000 – CT-FVA, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 6º Do total dos recursos a que se 
refere o art. 2º desta Lei, 30% (trinta por cen-
to), no mínimo, serão aplicados em progra-
mas de fomento à capacitação tecnológica e 
ao amparo à pesquisa e ao desenvolvimento 
científico nas regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, incluindo as respectivas áreas de 
abrangência das Agências de Desenvolvimento 
Regional.”(NR) 

Art. 28. O parágrafo único do art. 3º-B do Decreto-
Lei nº 719, de 31 de julho de 1969, alterado pela Lei nº 

10.197, de 14 de fevereiro de 2001 – CT-Infra, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º-B. ...............................................
Parágrafo único. No mínimo, 30% (trinta 

por cento) dos recursos serão aplicados em 
instituições sediadas nas regiões Norte, Nor-
deste e Centro-Oeste, incluindo as respecti-
vas áreas de abrangência das Agências de 
Desenvolvimento RegionaL.”(NR)

Art. 29. O § 1º do art. 49 da Lei nº 9.478, de 6 
de agosto de 1997 – CT-Petro, passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 49. ................................................. 
§ 1º Do total de recursos destinados ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia, serão apli-

cados, no minimo, 40% (quarenta por cento) 
em programas de fomento à capacitação e ao 
desenvolvimento científico e tecnológico das 
regiões Norte e Nordeste, incluindo as respec-
tivas áreas de abrangência das Agências de 
Desenvolvimento Regional.

 .....................................................“(NR)

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Senado Federal, 30 de abril de 2006. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Publique-se. Arquive-se.
Em 16-11-06. – Aldo Rebelo. Presidente.

OF. nº 251/2006-CN

Brasília, 19 de junho de 2006

Exmº Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República encaminhou ao 

Senado Federal a Mensagem nº 51, de 2006-CN, na qual 
comunica haver vetado parcialmente o Projeto de Lei de 
Conversão nº 9, de 2006 (oriundo da Medida Provisória 
nº 280, de 2006), que “Altera a legislação tributária fede-
ral, modificando as Leis nºs 11.119, de 25 de maio de 
2005, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, 9.964, de 10 de abril de 2000, e 
11.033, de 21 de dezembro de 2004”.

Esta Presidência, nos termos do art. 104 do Regi-
mento Comum, solicita a V. Exª a indicação de três mem-
bros dessa Casa do Congresso Nacional e, nos termos 
da Resolução nº 2, de 2000-CN, a indicação de mais um 
membro, que deverão integrar a Comissão Mista a ser 
incumbida de relatar o veto. Remeto, em anexo, autógrafo 
do projeto vetado e cópia da mensagem presidencial.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exª 

protestos de elevada estima e consideração. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Aviso nº 654 – C. Civil

Em 13 de junho de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Veto parcial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto de 
Lei de Conversão nº 9, de 2006 (MP nº 280/06), que, 
com veto parcial, se converteu na Lei nº 11.311, de 
13 de junho de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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Mensagem nº 461

Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos 

do § lº do art. 66 da Constituição,
decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao 

interesse público, o Projeto de Lei de Conversão nº 9, de 
2006 (MP nº 280/06), que “Altera a legislação tributária 
federal, modificando as Leis nos 11.119, de 25 de maio 
de 2005, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, 9.964, de 10 de abril de 
2000, e 11.033, de 21 de dezembro de 2004”.

Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se 
pelo veto aos seguintes dispositivos:

Art. 5º

“Art. 5º Fica reaberto, por 120 (cento 
e vinte) dias a contar da data da publicação 
desta Lei, o prazo de opção ao Programa de 
Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a 
Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, com as 
alterações promovidas pelas Leis nos 10.189, 
de 14 de fevereiro de 2001, e 10.684, de 30 
de maio de 2003.

§ 1º O disposto no caput deste artigo 
aplica-se inclusive às pessoas jurídicas que 
tenham sido excluídas do Programa.

§ 2º Poderão ser abrangidos os débitos 
referidos no art. 1º da Lei nº 9.964, de 10 de 
abril de 2000, com vencimento até 31 de ja-
neiro de 2006.

§ 3º Nas hipóteses de exclusão previs-
tas no art. 5º da Lei nº 9.964, de 10 de abril 
de 2000, deverá haver prévia notificação do 
contribuinte.

§ 4º Alternativamente ao ingresso no Re-
fis, a pessoa jurídica poderá optar pelo pedido 
de parcelamento, em até 180 (cento e oitenta) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, dos re-
feridos débitos, observadas todas as demais 
regras aplicáveis àquele Programa.”

Razões do veto

“O caput do art. 5º do projeto possui uma 
incoerência jurídica insuperável decorrente de 
vícios na redação do dispositivo. Ao pretender 
reabrir o Refis (programa instituído pela Lei nº 

9.964, de 10 de abril de 2000), o dispositivo 
menciona que deseja incorporar a ele alte-
rações veiculadas na Lei nº 10.189, de 14 de 
fevereiro de 2001, e na Lei nº 10.684, de 30 de 
maio de 2003, contudo, não são especificadas 
quais alterações, benefícios ou restrições des-
ses textos normativos devem ser incorporados 
ao novo Programa Refis. A Lei nº 10.684, de 
2003, que instituiu o Paes, é vulgarmente co-
nhecida como Lei do Refis 2, mas não criou 
sistemática de parcelamento compatível com 
as modalidades de parcelamentos instituídos 

pela Lei do Refis original. Em razão desta 
impropriedade, restam dúvidas sobre o real 
alcance do dispositivo, não sendo possível 
afirmar se reabriu o Refis ou o Paes.

O citado artigo apresenta, ainda, outras 
impropriedades. A abertura de um novo Refis 
pressupõe a consolidação de todos os débi-
tos existentes até 31 de janeiro de 2006. No 
entanto, a Lei nº 10.189, de 2001, estatuiu que 
todos os débitos serão consolidados em 1º de 
março de 2000, situação incompatível com os 
débitos apurados a partir de março de 2000. 
Não é possível consolidar em 1º de março de 
2000 débitos decorrentes de fatos geradores 
posteriores a este mês como os vencidos até 
31 de janeiro de 2006.

Verifica-se, também, que o § 4º do art. 5º 
reinstitui modalidade de parcelamento já em 
vigor representada pelo Paes (parcelamento 
em 180 meses), conflitando com os arts. 12 
e 13 da Lei nº 9.964, de 2000, que tratam de 
parcelamentos alternativos (60 parcelas men-
sais), que, concomitantemente, estariam com 
os prazos reabertos. Essa situação de inco-
erência constituiria um fator de insegurança 
jurídica para os eventuais optantes.

Além disso, os dispositivos em pauta são, 
também, inoportunos, pois, mantidas as alte-
rações veiculadas pela Lei nº 10.684, de 2003, 
como determina o caput do art. 5º, o novo Pro-
grama Refis não atingirá a universalidade das 
pessoas jurídicas, atingindo os excluídos do 
Refis, mas não as pessoas jurídicas excluídas 
do Paes, uma vez que não foi afastada a apli-
cação do art. 11 da Lei do Paes, que proíbe a 
concessão de novos parcelamentos àqueles 
que foram excluídos desse Programa até 31 
de dezembro de 2006.”

Art. 6º

“Art. 6º O § 4º do art. 3º da Lei nº 9.964, 
de 10 de abril de 2000, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 3º ...................................................
...............................................................
§ 4º Ressalvado o disposto no § 3º des-

te artigo, a homologação da opção pelo Refis 
é condicionada à prestação de garantia ou, 
a critério da pessoa jurídica, ao arrolamento 
dos bens integrantes do seu património, ainda 
que de valor inferior ao débito consolidado, na 
forma do art. 64 da Lei nº 9.532, de 10 de de-
zembro de 1997, dispensada a apresentação 
de qualquer outra forma de garantia.

......................................................“(NR)

Razões do veto
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“Concernente à proposta de alteração ao § 
4º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 2000, assinala-se 
que esta deve ser vetada, pois a reabertura do 
Refis, conjugada com a possibilidade de se admitir 
o oferecimento de garantias ou de arrolamento 
de bens em montante inferior ao da dívida par-
celada, agravada pela dispensa da apresentação 
de quaisquer outras garantias que excedam ao 
valor do patrimônio do devedor, permitirá, durante 
aquele mesmo prazo e anteriormente à formaliza-
ção da adesão, que o devedor se desfaça de boa 
parte do seu patrimônio, consubstanciando uma 
prática repudiada em nosso ordenamento jurídico 
e conhecida como fraude a credores.

O Estado não deve declinar de mecanis-
mos suscetíveis de assegurar o recebimento 
de seus créditos. Agir de modo diverso do es-
tabelecido originalmente na legislação do Refis 
equivale a se conceder crédito a quem revela, 
antecipadamente, condições de insolvência.”

Essas, Senhor Presidente, as razões que me 
levaram a vetar os dispositivos acima mencionados 
do projeto em causa, as quais ora submeto à eleva-
da apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional.

Brasília, 13 de junho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.
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Art. 2º O inciso XV do caput do art. 6º da Lei nº 

7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

Art. 6º ....................................................
...............................................................
XV – os rendimentos provenientes de 

aposentadoria e pensão, transferência para 
a reserva remunerada ou reforma pagos pela 
Previdência Social da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer 
pessoa jurídica de direito público interno ou por 
entidade de previdência complementar, até o 
valor de R$1.257,12 (mil, duzentos e cinqüen-
ta e sete reais e doze centavos), por mês, a 
partir do mês em que o contribuinte comple-
tar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem 
prejuízo da parcela isenta prevista na tabela 
de incidência mensal do imposto; 

.......................................................(NR)

Art. 3º Os arts. 4º, 8º, 10, 14 e 15 da Lei nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
III – a quantia de R$126,36 (cento e vin-

te e seis reais e trinta e seis centavos) por 
dependente;

..............................................................
VI – a quantia de R$1.257,12 (mil, 

duzentos e cinqüenta e sete reais e doze 
centavos), correspondente à parcela isenta 
dos rendimentos provenientes de aposen-
tadoria e pensão, transferência para a re-
serva remunerada ou reforma, pagos pela 
Previdência Social da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, por 
qualquer pessoa jurídica de direito públi-
co interno ou por entidade de previdência 
complementar, a partir do mês em que o 
contribuinte completar 65 (sessenta e cin-
co) anos de idade.

......................................................“(NR)
“Art. 8º ..................................................
..............................................................
II – ........................................................
..............................................................
b) a pagamentos de despesas com instru-

ção do contribuinte e de seus dependentes 
efetuados a estabelecimentos de ensino, até 
o limite anual individual de R$2.373,84 (dois 
mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta 
e quatro centavos), relativamente:

..............................................................
c) à quantia de R$1.516,32 (mil, qui-

nhentos e dezesseis reais e trinta e dois centa-
vos) por dependente;

......................................................“(NR)

“Art. 10. O contribuinte poderá optar 
por desconto simplificado, que substituirá 
todas as deduções admitidas na legislação, 
correspondente à dedução de 20% (vinte 
por cento) do valor dos rendimentos tributá-
veis na Declaração de Ajuste Anual, limitada 
a R$11.167,20 (onze mil, cento e sessenta 
e sete reais e vinte centavos), independen-
temente do montante desses rendimentos, 
dispensada a comprovação da despesa e a 
indicação de sua espécie.

Parágrafo único. O valor deduzido não 
poderá ser utilizado para comprovação de 
acréscimo patrimonial, sendo considerado 
rendimento consumido.” (NR)

“Art. 14. À opção do contribuinte, o saldo 
do imposto a pagar poderá ser parcelado em 
até 8 (oito) quotas iguais, mensais e sucessi-
vas, observado o seguinte:

......................................................“(NR)
“Art. 15. Nos casos de encerramento 

de espólio e de saída definitiva do território 
nacional, o imposto de renda devido será 
calculado mediante a utilização dos valores 
correspondentes à soma das tabelas pro-
gressivas mensais relativas aos meses do 
período abrangido pela tributação no ano-
calendário.” (NR)

Art. 4º O pagamento ou a retenção a maior do 
imposto de renda no mês de fevereiro de 2006, por 
força do disposto nesta Lei, será compensado na de-
claração de ajuste anual correspondente ao ano-ca-
lendário de 2006.

Art. 5º Fica reaberto, por 120 (cento e vinte)  
dias a contar da data da publicação desta Lei, o pra-
zo de opção ao Programa de Recuperação Fiscal 
– REFIS, de que trata a Lei nº 9.964, de l0 de abril 
de 2000, com as alterações promovidas pelas Leis 
nºs 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, e 10.684, 
de 30 de maio de 2003.

§ 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se 
inclusive às pessoas jurídicas que tenham sido exclu-
ídas do Programa.

§ 2º Poderão ser abrangidos os débitos referidos 
no art. 1º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, com 
vencimento até 31 de janeiro de 2006.

§ 3º Nas hipóteses de exclusão previstas no art. 
5º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, deverá ha-
ver prévia notificação do contribuinte.

§ 4º Alternativamente ao ingresso no Refis, a pes-
soa jurídica poderá optar pelo pedido de parcelamento, 
em até 180 (cento e oitenta) parcelas mensais, iguais 
e sucessivas, dos referidos débitos, observadas todas 
as demais regras aplicáveis àquele Programa.

Art. 6º O § 4º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 10 
de abril de 2000, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:
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“Art. 3º... ................................................
... ...........................................................
§ 4º Ressalvado o disposto no § 3º des-

te artigo, a homologação da opção pelo Refis 
é condicionada à prestação de garantia ou, 
a critério da pessoa jurídica, ao arrolamento 
dos bens integrantes do seu patrimônio, ainda 
que de valor inferior ao débito consolidado, na 
forma do art. 64 da Lei nº 9.532, de 10 de de-
zembro de 1997, dispensada a apresentação 
de qualquer outra forma de garantia.

.. ...................................................” (NR)

Art. 7º O art. 3º da Lei nº 11.033, de 21 de de-
zembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 3º... ................................................
... ...........................................................
IV – na fonte e na declaração de ajus-

te anual das pessoas físicas, a remuneração 
produzida por Certificado de Depósito Agro-
pecuário – CDA, Warrant Agropecuário – WA, 
Certificado de Direitos Creditórios do Agro-
negócio – CDCA, Letra de Crédito do Agro-
negócio – LCA e Certificado de Recebíveis 

do Agronegócio – CRA, instituídos pelos arts. 
1º e 23 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro 
de 2004;

V – na fonte e na declaração de ajuste 
anual das pessoas físicas, a remuneração 
produzida pela Cédula de Produto Rural – CPR, 
com liquidação financeira, instituída pela Lei 
nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, alterada 
pela Lei nº 10.200, de 14 de fevereiro de 2001, 
desde que negociada no mercado financeiro.

.. ...................................................” (NR)

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos em relação:

I – aos arts. 1º a 4º, com exceção da alteração no 
art. 14 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
a partir de fevereiro de 2006;

II – ao art. 14 da Lei nº 9.250, de 26 de dezem-
bro de 1995, alterada pelo art. 3º desta Lei, para as 
declarações de ajuste anual relativas aos anos-calen-
dário a partir de 2006, inclusive;

III – aos arte. 5º, 6º e 7º a partir da publicação 
desta Lei.

Câmara dos Deputados, 24 de maio de 2006.
.....................................................” (NR)
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Art. 3º Os arts. 4º, 8º, 10, 14 e 15 da Lei nº 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 4º ..................................................
...............................................................
III – a quantia de R$126,36 (cento e vin-

te e seis reais e trinta e seis centavos) por 
dependente;

...............................................................
VI – a quantia de R$1.257,12 (mil, du-

zentos e cinqüenta e sete reais e doze cen-
tavos), correspondente à parcela isenta dos 
rendimentos provenientes de aposentadoria e 
pensão, transferência para a reserva remune-
rada ou reforma, pagos pela Previdência Social 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica 
de direito público interno ou por entidade de 
previdência complementar, a partir do mês em 
que o contribuinte completar 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade.

.....................................................” (NR)
“Art. 8º. ................................................ ..
. ........................................................... ..
II – .. ..................................................... .
. ........................................................... ..
b) a pagamentos de despesas com ins-

trução do contribuinte e de seus dependentes 
efetuados a estabelecimentos de ensino, até 
o limite anual individual de R$2.373,84 (dois 
mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta 
e quatro centavos), relativamente:

... ...........................................................
c) à quantia de R$1.516,32 (mil, quinhen-

tos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) 
por dependente;

... ...........................................................
“Art. 10. O contribuinte poderá optar por 

desconto simplificado, que substituirá todas 
as deduções admitidas na legislação, cor-
respondente á dedução de 20% (vinte por 
cento) do valor dos rendimentos tributáveis 
na Declaração de Ajuste Anual, limitada a 
R$11.167,20 (onze mil, cento e sessenta e sete 
reais e vinte centavos), independentemente 
do montante desses rendimentos, dispensa-
da a comprovação da despesa e a indicação 
de sua espécie.

Parágrafo único. O valor deduzido não 
poderá ser utilizado para comprovação de 
acréscimo patrimonial, sendo considerado 
rendimento consumido.” (NR)

“Art. 14. À opção do contribuinte, o saldo 
do imposto a pagar poderá ser parcelado em 
até 8 (oito) quotas iguais, mensais e sucessi-
vas, observado o seguinte:

 .....................................................” (NR)
“Art. 15. Nos casos de encerramento de 

espólio e de saída definitiva do território nacio-
nal, o imposto de renda devido será calculado 
mediante a utilização dos valores correspon-
dentes à soma das tabelas progressivas men-
sais relativas aos meses do periodo abrangido 
pela tributação no ano-calendário.” (NR)

Art. 4º O pagamento ou a retenção a maior do 
imposto de renda no mês de fevereiro de 2006, por 
força do disposto nesta Lei, será compensado na de-
claração de ajuste anual correspondente ao ano-ca-
lendário de 2006.

Art. 5º (VETADO)
Art. 6º (VETADO)
Art. 7º O art. 3º da Lei nº 11.033, de 21 de dezem-

bro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º. ... ..............................................
... ...........................................................
IV – na fonte e na declaração de ajus-

te anual das pessoas fisicas, a remuneração 
produzida por Certificado de Depósito Agro-
pecuário – CDA, Warrant Agropccuário – WA, 
Certificado de Direitos Creditórios do Agro-
negócio – CDCA, Letra de Crédito do Agro-
negócio – LCA, e Certificado de Recebíveis 
do Agronegócio – CRA, instituidos pelos arts. 
1º e 23 da Lei nº 11.076, de 30 de dezembro 
de 2004;

V – na fonte e na declaração de ajuste 
anua! das pessoas físicas, a remuneração pro-
duzida pela Cédula de Produto Rural – CPR, 
com liquidação financeira, instituída pela Lei 
nº 8.929, de 22 de agosto de 1994, alterada 
pela Lei nº 10.200, de 14 de fevereiro de 2001, 
desde que negociada no mercado financeiro.

.. ...................................................” (NR)

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos em relação:

I – aos arts. 1º a 4º com exceção da alteração no 
art. 14 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
a partir de fevereiro de 2006;

II – ao art. 14 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, alterada pelo art. 3º desta Lei, para as decla-
rações de ajuste anual relativas aos anos-calendário 
a partir de 2006, inclusive;

III – aos arts. 5º, 6º e 7º a partir da publicação 
desta Lei.
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Brasilia, 13 de junho de 2006; 185º da Independêcia 
e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da Silva.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente. 

OF. nº 438/2006-CN 

Brasília, 13 de novembro de 2006

Exmo Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
O Senhor Presidente da República adotou, no dia 

9 de novembro de 2006, e publicou em 10 do mesmo 
mês e ano, a Medida Provisória nº 330, de 2006, que 

“Abre crédito extraordinário ao Orçamento de Inves-
timento para 2006, em favor de empresas do Grupo 
Eletrobrás, no valor total de R$106.726.769,00, para 
os fins que especifica”.

Nos termos do § 6º do art. 2º da Resolução nº 
1, de 2002-CN, o exame e o parecer serão realizados 
pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Em anexo, encaminho a V. Exª calendário para a 
tramitação da matéria.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Exa 
protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado 
Federal.
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Publique-se. Arquive-se.
Em 20-11-06.  – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 1.578 (SF) 

Brasília, 10 de agosto de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 
2006 (PL nº 6.864, de 2002, nessa Casa), sancionado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
e transformado na Lei nº 11.338, de 3 de agosto de 
2006, que “Denomina ‘Aeroporto de Santarém – Pará 
–Maestro Wilson Fonseca’ o aeroporto da cidade de 
Santarém – PA.”

Atenciosamente, – Senadora Serys Slhessa-
renko, Primeiro Suplente, no exercício da Primeira 
Secretaria. 

Denomina “Aeroporto de Santarém 
– Pará –Maestro Wilson Fonseca” o aero-
porto da cidade de Santarém – PA.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O aeroporto da cidade de Santarém, no 

Estado do Pará, passa a ser denominado “Aeroporto 
de Santarém – Pará – Maestro Wilson Fonseca”.

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

Senado Federal, 18 de julho de 2006. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

Aviso nº 899 – C. Civil

Em 3 de agosto de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto 
de Lei nº 7, de 2006 (nº 6.864/02 na Câmara dos De-
putados), que se converteu na Lei nº 11.338, de 3 de 
agosto de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra 
de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da 
República.

Mensagem nº 663
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico 

a Vossas Excelências que acabo de sancionar o projeto 
de lei que “Denomina ‘Aeroporto de Santarém – Pará 
– Maestro Wilson Fonseca’ o aeroporto da cidade de 
Santarém – PA”. Para o arquivo do Congresso Nacio-
nal, restituo, nesta oportunidade, dois autógrafos do 
texto ora convertido na Lei nº 11.338, de 3 de agosto 
de 2006.

Brasília, 3 de agosto de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

LEI Nº 11.338, DE 3 DE AGOSTO DE 2006

Denomina “Aeroporto de Santarém 
– Pará -Maestro Wilson Fonseca” o aero-
porto da cidade de Santarém – PA.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O aeroporto da cidade de Santarém, no 

Estado do Pará, passa a ser denominado “Aeroporto 
de Santarém – Pará – Maestro Wilson Fonseca”.

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

Brasília, 3 de agosto de 2006; 185º da Indepen-
dência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

Denomina “Aeroporto de Santarém 
– Pará – Maestro Wilson Fonseca” o aero-
porto da cidade de Santarém – PA.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O aeroporto da cidade de Santarém, no 

Estado do Pará, passa a ser denominado “Aeroporto 
de Santarem – Pará – Maestro Wilson Fonseca”.

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

Câmara dos Deputados, 21 de dezembro de 2005. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 1.579 (SF) 

Brasília, 10 de agosto de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 9, de 
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2006 (PL nº 953, de 2003, nessa Casa), sancionado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República 
e transformado na Lei nº 11.339, de 3 de agosto de 
2006, que “Institui o Dia Nacional do Biomédico”.

Atenciosamente, – Senadora Serys Slhessa-
renko, Primeiro Suplente, no exercício da primeira 
Secretaria. 

Institui o Dia Nacional do Biomédico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituido o Dia Nacional do Biomé-

dico, a ser comemorado em todo o território nacional, 
anualmente, no dia 20 de novembro.

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

Senado Federal, 18 de julho de 2006. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

MENSAGEM Nº 211, DE 2006

Mensagem nº 664

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico 

a Vossas Excelências que acabo de sancionar o pro-
jeto de lei que “Institui o Dia Nacional do Biomédico”. 
Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta 
oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido 
na Lei nº 11.339, de 3 de agosto 2006.

Brasília, 3 de agosto de 2006.
Luiz Inácio Lula da Silva

Junte-se ao processado do Projeto de 
Lei da Câmara nº 9, de 2006.

Ao Arquivo, 9-8-06. – Senador Paulo 
Octávio, Terceiro-Secretário.

LEI Nº 11.339, DE 3 DE AGOSTO DE 2006 

Institui o Dia Nacional do Biomédico.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Biomé-

dico, a ser comemorado em todo o território nacional, 
anualmente, no dia 20 de novembro.

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

Brasília, 3 de agosto de 2006; 185º da Indepen-
dência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

MENSAGEM Nº 664

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico 

a Vossas Excelências que acabo de sancionar o pro-

jeto de lei que “Institui o Dia Nacional do Biomédico”. 
Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta 
oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido 
na Lei nº 11.339, de 3 de agosto 2006.

Brasília, 3 de agosto de 2006.

Aviso nº  900 – C. Civil.

Em 3 de agosto de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Pro-
jeto de Lei nº 9, de 2006 (nº 953/03 na Câmara dos 
Deputados), que se converteu na Lei nº 11.339 , de 3 
de agosto de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República

Institui o Dia Nacional do Biomédico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional do Biomé-

dico, a ser comemorado em todo o território nacional, 
anualmente, no dia 20 de novembro.

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

Câmara dos Deputados, 21 de dezembro de 2005. 
– Aldo Rebelo, Presidente.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 1.539 (SF)

 Brasília,  3 de agosto de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos 

fins, o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câmara 
nº 64, de 2000 (PL nº 1.096, dc 1995, nessa Casa), 
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República e transformado na Lei nº 11.337, de 26 
de julho de 2006, que “Determina a obrigatoriedade 
de as edificações possuírem sistema de aterramento 
e instalações elétricas compatíveis com a utilização 
de condutor-terra de proteção, bem como torna obri-
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gatória a existência de condutor-terra de proteção nos 
aparelhos elétricos que especifica.”

Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, Terceiro 
Suplente no exercício da Primeira Secretaria.

Determina a obrigatoriedade de as edi-
ficações possuírem sistema de aterramento 
e instalações elétricas compatíveis com a 
utilização de condutor-terra de proteção, 
bem como torna obrigatória a existência de 
condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As edificações cuja construção se inicie a 

partir da vigência desta lei deverão obrigatoriamente 
possuir sistema de aterramento e instalações elétri-
cas compatíveis com a utilização do condutor-terra de 
proteção, bem como tomadas com o terceiro contato 
correspondente.

Art. 2º Os aparelhos elétricos com carcaça me-
tálica e aqueles sensíveis a variações bruscas de ten-
são, produzidos ou comercializados no País, deverão, 
obrigatoriamente, dispor de condutor-terra de proteção 
e do respectivo adaptador macho tripolar.

Parágrafo único. O disposto neste artigo entra em 
vigor quinze meses após a publicação desta lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias após 
sua publicação.

Câmara dos Deputados, 25 de outubro de 2000.

Determina a obrigatoriedade de as edi-
ficações possuírem sistema de aterramento 
e instalações elétricas compatíveis com a 
utilização de condutor-terra de proteção, 
bem como toma obrigatória a existência de 
condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As edificações cuja construção se inicie a 

partir da vigência desta Lei deverão obrigatoriamente 
possuir sistema de aterramento e instalações elétri-
cas compatíveis com a utilização do condutor-terra de 
proteção, bem como tomadas com o terceiro contato 
correspondente.

Art. 2º Os aparelhos elétricos com carcaça me-
tálica e aqueles sensíveis a variações bruscas de ten-
são, produzidos ou comercializados no País, deverão, 
obrigatoriamente, dispor de condutor-terra de proteção 
e do respectivo adaptador macho tripolar.

Parágrafo único. O disposto neste artigo entra em 
vigor quinze meses após a publicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
sua publicação.

Senado Federal, 10 de julho de 2006. – Senador 
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.

LEI Nº 11.337, DE 26 DE JULHO DE 2006

Determina a obrigatoriedade de as edi-
ficações possuírem sistema de aterramento 
e instalações elétricas compatíveis com a 
utilização de condutor-terra de proteção, 
bem como torna obrigatória a existência de 
condutor-terra de proteção nos aparelhos 
elétricos que especifica.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As edificações cuja construção se inicie a 

partir da vigência desta Lei deverão obrigatoriamente 
possuir sistema de aterramento e instalações elétri-
cas compatíveis com a utilização do condutor-terra de 
proteção, bem como tomadas com o terceiro contato 
correspondente.

Art. 2º Os aparelhos elétricos com carcaça 
metálica e aqueles sensíveis a variações bruscas 
de tensão, produzidos ou comercializados no País, 
deverão, obrigatoriamente, dispor de condutor-ter-
ra de proteção e do respectivo adaptador macho 
tripolar.

Parágrafo único. O disposto neste artigo entra em 
vigor quinze meses após a publicação desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
sua publicação.

Brasília, 26 de julho de 2006; 185º da indepen-
dência e 118º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva.

Aviso nº 859 – C.Civil

Em 26 de julho de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com 

a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-
pública restitui dois autógrafos do texto aprovado do 
Projeto de Lei nº 64, de 2000 (nº 1.096/95 na Câmara 
dos Deputados), que se converteu na Lei nº 11.337, 
de 26 de julho de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de Es-
tado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
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Mensagem nº 623

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico 

a Vossas Excelências que acabo de sancionar o projeto 
de lei que “Determina a obrigatoriedade de as edifica-
ções possuírem sistema de aterramento e instalações 
elétricas compatíveis com a utilização de condutor-terra 
de proteção, bem como toma obrigatória a existência de 
condutor-terra de proteção nos aparelhos elétricos que 
especifica”. Para o arquivo do Congresso Nacional, res-
tituo, nesta oportunidade, dois autógrafos do texto ora 
convertido na Lei nº 11.337, de 26 de julho de 2006.

Brasília, 26 de julho de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

Publique-se. Arquive-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 1.580 (SF) 

Brasília, 15 de agosto de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado lnocêncio Oliveira
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei 
sancionado.

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, 

o incluso autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nº 37, 
de 2006 (PL nº 4.559, de 2004, nessa Casa), sancionado 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e 
transformado na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
que “Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 
e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Er-
radicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal 
e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, no 
exercício da Primeira Secretaria.

Dispõe sobre a instituição de concurso 
de prognóstico destinado ao desenvolvimento 
da prática desportiva, a participação de entida-
des desportivas da modalidade futebol nesse 
concurso e o parcelamento de débitos tributá-
rios e para com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS; altera as Leis nºs 8.212, de 
24 de julho de 1991, e 10.522, de 19 de julho 
de 2002; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Federal autorizado 

a instituir concurso de prognóstico específico sobre o 

resultado de sorteio de números ou símbolos regido 
pelo Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967.

§ 1º O concurso de prognóstico de que trata o ca-
put deste artigo será autorizado pelo Ministério da Fa-
zenda e executado pela Caixa Econômica Federal.

§ 2º Poderá participar do concurso de prognós-
tico a entidade desportiva da modalidade futebol que, 
cumulativamente:

I – ceder os direitos de uso de sua denominação,
marca, emblema, hino ou de seus símbolos para 

divulgação e execução do concurso;
II – elaborar, até o último dia útil do mês de abril 

de cada ano, independentemente da forma societáría 
adotada, demonstrações financeiras que separem as 
atividades do futebol profissional das atividades recre-
ativas e sociais, na forma definida pela Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, segundo os padrões e 
critérios estabeleci-dos pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, observado o § 3º deste artigo;

III – atender aos demais requisitos e condições  
estabelecidos nesta Lei e em regulamento.

§ 3º As demonstrações financeiras referidas no 
inciso II do § 2º deste artigo, após auditadas por audito-
res independentes, deverão ser divulgadas, por meio 
eletrônico, em sítio próprio da entidade desportiva, e 
publicadas em jornal de grande circulação.

Art. 2º O total dos recursos arrecadados com a 
realização do concurso de que trata o art. 1º desta Lei 
terá exclusivamente a seguinte destinação:

I – 46% (quarenta e seis por cento), para o valor 
do prêmio;

II – 22% (vinte e dois por cento), para remunera-
ção das entidades desportivas da modalidade futebol 
que cederem os direitos de uso de suas denominações, 
marcas, emblemas, hinos ou símbolos para divulgação 
e execução do concurso de prognóstico;

III – 20% (vinte por cento), para o custeio e ma-
nutenção do serviço;

IV – 3% (três por cento), para o Ministério do Es-
porte, para distribuição de:

a) 2/3 (dois terços), em parcelas iguais, 
para os órgãos gestores de esportes dos Es-
tados e do Distrito Federal para aplicação 
exclusiva e integral em projetos de desporto 
educacional desenvolvido no âmbito da edu-
cação básica e superior; e

b) 1/3 (um terço), para as ações dos clu-
bes sociais, de acordo com os projetos aprova-
dos pela Confederação Brasileira de Clubes;

V – 3% (três por cento), para o Fundo Penitenciá-
rio Nacional – FUNPEN, instituído pela Lei Comple-
mentar nº 79, de 7 de janeiro de 1994;
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VI – 3% (três por cento), para o Fundo Nacional 
de Saúde, que destinará os recursos, exclusivamen-
te, para ações das Santas Casas de Misericórdia e 
de entidades hospitalares sem fins econômicos, que 
serão contempladas com os mesmos direitos e obri-
gações estendidas às entidades esportivas constantes 
nos arts. 4º, 5º, 6º, 7º e 8º desta Lei, que tratam dos 
termos da renegociação de débitos tributários e para 
com o FGTS;

VII – 2% (dois por cento), para atender aos fins 
previstos no § 1º do art. 56 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998, com a redação dada pela Lei nº 10.264, 
de 16 de julho de 2001, observado o disposto nos §§ 
2º ao 5º do citado artigo; e

VIII – 1% (um por cento), para o orçamento da 
seguridade social.

§ 1º Sobre o total dos recursos destinados ao 
prêmio a que se refere o inciso I do caput deste artigo 
incidirá o imposto sobre a renda, na forma prevista no 
art. 14 da Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964.

§ 2º O direito a resgate dos prêmios a que se 
refere o inciso I do caput deste artigo prescreve em 
90 (noventa) dias contados da data de realização do 
sorteio.

§ 3º Os recursos de premiação não procurados 
dentro do prazo de prescrição serão destinados ao 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Su-
perior – FIES.

Art. 3º A participação da entidade desportiva no 
concurso de que trata o art. 1º desta Lei condiciona-
se à celebração de instrumento instituido pela Caixa 
Econômica Federal, do qual constará:

I – a adesão aos termos estabelecidos nesta Lei 
e em regulamento;

II – a autorização para a destinação, diretamente 
pela Caixa Econômica Federal, da importância da re-
muneração de que trata o inciso II do art. 2º desta Lei 
para pagamento de débitos com os órgâos e entidades 
credores a que se refere o art. 4º desta Lei;

III – a cessão do direito de uso de sua denomina-
ção, emblema, hino, marca ou de seus simbolos du-
rante o período estipulado no instrumento de adesão 
de que trata o caput deste artigo, que não poderá ser 
inferior ao prazo máximo de parcelainento fixado no 
art. 4º desta Lei.

Art. 4º As entidades desportivas poderão parcelar, 
mediante comprovação da celebração do instrumen-
to de adesão a que se refere o art. 3º desta Lei, seus 
débitos vencidos até 30 de setembro de 2005 com a 
Secretaria da Receita Previdenciária, com o Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, com a Secretaria 
da Receita Federal, com a Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional e com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS, inclusive os relativos às contribui-
ções instituidas pela Lei Complementar n0 110, de 29 
de junho de 2001.

§ 1º O parcelamento será pago em até 180 (cento 
e oitenta) prestaçôes mensais.

§ 2º No parcelantento a que se refere o caput 
deste artigo, serão observadas as normas específi-
cas de cada órgão ou entidade, inclusive quanto aos 
critérios para rescisão.

§ 3º No âmbito da Secretaria da Receita Federal e
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o 

parcelamento reger-se-á pelas disposições da Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, não se aplicando o 
disposto no § 2º do seu art. 13 e no inciso I do seu 
art. 14.

§ 4º O parcelamento de débitos relativos às con-
tribuições sociais previstas nas alíneas a e e do pará-
grafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, às contribuições instituidas a título de subs-
tituição e às contribuições devidas, por lei, a terceiros 
reger-se-á pe-las disposições da referida Lei, não se 
aplicando o dispos to no § lº do seu art. 38.

§ 5º No período compreendido entre o mês da 
formalização do pedido de parcelamento de que trata 
o caput a deste artigo e o mês de implantação do con-
curso de prognóstico, a entidade desportiva pagará a 
cada órgão ou entidade credora prestação mensal no 
valor fixo de as 5.000,00 (cinco mil reais).

§ 6º O valor de cada parcela será apurado 
pela divisão do débito consolidado, deduzindo-se os 
recolhimentos de que trata o § 5º deste artigo pela 
quantidade de meses remanescentes, conforme o 
prazo estabelecido no § 1º deste artigo.

§ 7º O disposto neste artigo aplica-se também 
a débito não incluído no Programa de Recuperação 
Fiscal – REFIS ou no parcelamento a ele alternativo, 
de que trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, e 
no Parcelainento Especial – PAES, de que tratam os 
arts. 1º e 5º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, 
sem prejuízo da permanência da entidade desportiva 
nessas modalidades de parcelamento.

§ 8º Os saldos devedores dos débitos incluídos 
em qualquer outra modalidade de parcelamnento, in-
clusive no Refis, ou no parcelamento a ele alternativo 
ou no Paes, poderão ser parcelados nas condições 
previstas neste artigo, desde que a entidade despor-
tiva manifeste sua desistência dessas modalidades de 
parcelamento no prazo estabelecido no art. 10 desta 
Lei para a formalização do pedido de parcelamento.

§ 9º O parcelamento de que trata o caput deste 
artigo aplica-se, inclusive, aos saldos devedores de 
débitos remanescentes do Refis, do parcelamento a 
ele alternativo e do Paes, nas hipóteses em que a en-
tidade desportiva tenha sido excluída dessas modali-
dades de parcelamento.

§ 10. A entidade desportiva que aderir ao concurso 
de prognóstico de que trata o art. 1º desta Lei pode-
rá, até o término do prazo fixado no art. 10 desta Lei, 
regularizar sua situação quanto às parcelas devidas 
ao Refis, ao parcelamento a ele alternativo e ao Paes, 
desde que ainda não tenha sido formalmente excluida 
dessas modalidades de parcelamento.
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§ 11. A concessão do parcelamento de que tra-
ta o caput deste artigo independerá de apresentação 
de garantias ou de arrolamento de bens, mantidos os 
gravantes decorrentes de medida cautelar fiscal e as 
garantias decorrentes de débitos transferidos de outras 
modalidades de parcelaniento e de execução fiscal.

§ 12. Sem prejuízo do disposto no inciso VI do 
art. 2º desta Lei, o parcelamento de que trata o caput 
deste artigo estender-se-á às demais entidades sem 
fins economicos, portadoras do certificado de entida-
de beneficente de assistência social concedido pelo 
Conselho Nacional de As-sistência Social, indepen-
dentemente da celebração do instrumento de adesão 
a que se refere o art. 3º desta Lei.

Art. 5º A adesão de que trata o art. 3º desta Lei 
tornar-se-á definitiva somente mediante apresentação 
à Caixa Econômica Federal pela entidade desportiva 
de certidões negativas emitidas pela Secretaria da 
Receita Previdenciária, pelo INSS, pela Secretaria da 
Receita Federal e pela s Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional, bem como de Certificado de Regula-
ridade do FGTS – CRF emitido pelo agente operador 
do FGTS.

Parágrafo único. Os comprovantes de regularida-
de de que trata o caput deste artigo deverão ser apre-
sentados em até 30 (trinta) dias contados do término 
do prazo fixado no art. 10 desta Lei.

Art. 6º Os valores da remuneração referida no in-
ciso II do art. 2º desta Lei destinados a cada entidade 
desportiva serão depositados pela Caixa Econômica 
Federal em contas específicas, cuja finalidade será a 
quitação das prestações do parcelamento de débitos 
de que trata o art. 4º desta Lei, obedecendo à propor-
ção do montante do débito consolidado de cada órgão 
ou entidade credora.

§ 1º Os depósitos de que trata o caput deste ar-
tigo serão efetuados mensalmente até o 5º (quinto) dia 
do mês subseqüente ao da apuração dos valores.

§ 2º O depósito pela Caixa Econômica Federal 
da remuneração de que trata o inciso II do art. V des-
ta Lei diretamente à entidade desportiva em conta de 
livre movimentação subordina-se à apresentação de 
comprovantes de regularidade emitidos por todos os 
órgãos e entidades referidos os no art. 4º desta Lei que 
contemplem, inclusive, a quitação dos parcelamentos 
de que tratam o caput deste artigo  o art. 7º desta Lei 
ou de qualquer outra modalidade de parcelamento 
relativamente aos débitos vencidos até o dia 30 de 
setembro de 2005.

§ 3º  A entidade desportiva deverá renovar pe-
rante a Caixa Econômica Federal os comprovantes de 
regularidade de que trata o § 2º deste artigo antes de 
expirado o prazo de sua validade, sob pena de bloqueio 
dos valores, na forma do art. 3º desta Lei.

§ 4º Para o cálculo da proporção a que se re-
fere o caput deste artigo, a Secretaria da Receita 
Previdenciária, o INSS, a Secretaria da Receita Fe-
deral, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o 

agente operador do FGTS informarão à Caixa Eco-
nômica Federal o montante do débito parcelado na 
forma do art. 4º desta Lei e consolidado no mês da 
implantação do concurso de prognóstico de que trata 
o art. 1º desta Lei.

§ 5º A quitação das prestações a que se refere 
o caput deste artigo será efetuada mediante débito 
em conta mantida na Caixa Econômica Federal es-
pecífica para cada entidade desportiva e individuali-
zada por órgâo ou entidade credora do parcelainento, 
vedada a movimentação com finali-dade diversa da 
quitação dos parcelamentos de que tratam os arts. 4º 
e 7º desta Lei.

§ 6º Na hipótese em que não haja dívida par-
celada na forma do art. 4º desta Lei com algum dos 
credores nele referidos, os valores de que trata o inci-
so II do art. 2º desta Lei serão destinados pela Caixa 
Econômica Federal aos demais credores, mediante 
rateio proporcional aos respectí-vos montantes de 
débitos parcelados.

§ 7º Os valores destinados pela Caixa Econômica
Federal na forma do caput deste artigo, em mon-

tante excedente ao necessário para a quitação das 
prestações mensais perante cada órgão ou entida-
de credora, serão utilizados para a amortização das 
prestações vincendas até a quitação integral dos par-
celamentos.

§ 8º Na hipótese de os valores destinados na 
forma do caput deste artigo serem insuficientes para 
quitar integralmente a prestação mensal, a entidade 
desportiva ficará responsável por complementar o 
valor da prestação, mediante depósito a ser efetuado 
na conta a que se refere o § 5º deste artigo até a data 
de vencimento da prestação, sob pena de rescisão do 
parcelamento, observadas as normas específicas de 
cada órgão ou entidade.

§ 9º Ao final de cada ano civil, a Caixa Econô-
mica Federal revisará a proporção de que trata o ca-
put deste artigo, mediante informações dos órgãos 
e entidades credores quanto ao montante da divida 
remanescente.

§ 10. A revisão a que se refere o § 9º deste ar-
tigo poderá ser solicitada à Caixa Econômica Federal 
pela entidade desportiva ou pelos órgãos e entidades 
credoras, a qualquer momento.

Art. 7º Se a entidade desportiva não tiver parce-
lamento ativo na forma do art. 4º desta Lei e estiver 
incluída no Refis, no parcelantento a ele alternativo 
ou no Paes, os valores a ela destinados, de acordo 
com o disposto no inciso II do art. 2º desta Lei, serão 
utilizados, nos termos do art. 6º desta Lei, na seguin-
te ordem:

I – para amortização da parcela mensal devida ao 
Ref is ou ao parcelantento a ele alternativo, enquan-
to a entidade desportiva permanecer incluída nesses 
programas de parcelamento;
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II – para amortização da parcela mensal devida 
ao Paes, enquanto a entidade desportiva permanecer 
incluída nesse programa de parcelaznento, obedecida 
a proporção dos montantes consolidados, na forma dos 
arts. 1º e 5º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003, 
nos casos em que a entidade não tiver optado pelo 
Refis nem pelo parcelaiuento a ele alternativo, tiver 
sido excluída desses programas ou houver liquidado 
o débito neles consolidado.

§ 1º Os valores destinados pela Caixa Econômica 
Federal na forma dos incisos I e II do caput deste artigo, 
em montante excedente ao necessário para a quitação 
das prestações mensais do Refis, ou do parcelamento 
a ele alternativo ou do Paes, serão utilizados para a 
amortização do saldo devedor do débito consolidado 
nas respectivas modalidades de parcelamento.

§ 2º Na hipótese de os valores destinados na 
forma do caput deste artigo serem insuficientes para 
quitar integralmente a prestação mensal, a entidade 
desportiva ficará responsável pelo recolhimento com-
plementar do valor da prestação.

Art. 8º A não-apresentação dos comprovantes de 
regularidade a que se referem os §§ 2º e 3º do art. 6º 
desta Lei implicará bloqueio dos valores de que trata 
o inciso II do art. 2º desta Lei, em conta específica, na 
Caixa Econômica Federal, desde que:

I – não exista parcelamento ativo, na forma do 
art. 4º desta Lei, com nenhum dos credores nele re-
feridos; e

II – a entidade desportiva não esteja incluída 
no Refis, ou no parcelamento a ele alternativo ou no 
Paes.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput deste 
artigo, não se consideram parcelamentos ativos aque-
les já quitados ou rescindidos.

§ 2º O bloqueio será levantado mediante a apre-
sentação dos comprovantes de regularidade referidos 
no caput deste artigo.

Art. 9º prazo para celebração do instrumento de 
adesão a que se refere o art. 3º desta Lei será de 30 
(trinta) dias contados da data da publicação do Regu-
lamento de que trata o art. 16 desta Lei.

Art. 10. O pedido de parcelamento a que se re-
fere o caput do art. 4º desta Lei poderá ser formaliza-
do no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data 
da publicação do Regulamento de que trata o art. 16 
desta Lei.

Art. 11. A partir da realização do 1º (primeiro) 
sorteio, os valores da remuneração de que trata o in-
ciso II do art. 2º desta Lei serão reservados pela Caixa 
Econômica Federal para fins de destinação na forma 
estabelecida no art. 6º desta Lei.

Art. 12. A Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, 
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 13-A:

“Art. 13-A. O parcelamento dos débitos 
decorrentes das contribuições sociais institui-
das pelos arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 
110, de 29 de junho de 2001, será requerido 
perante a Caixa Econômica Federal, aplican-
do-se-lhe o disposto nos arts. 10 a 12, nos §§ 
1º e 2º do art. 13 e no art. 14 desta Lei.

§ 1º O valor da parcela será determinado 
pela divisão do montante do débito consolida-
do pelo número de parcelas.

§ 2º Para fins do disposto no § 1º deste 
artigo, o montante do débito sera atualizado e 
acrescido dos encargos previstos na Lei nº 9.036, 
de li de maio de 1990, e, se for o caso, no Decre-
to-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969.

§ 3º O Ministro de Estado da Fazenda 
poderá, nos limites do disposto neste artigo, 
delegar competência para regulamentar e auto-
rizar o parcelamento dos débitos não inscritos 
em dívida ativa da União.

§ 4º A concessão do parcelainento dos 
débitos a que se refere este artigo inscritos em 
dívida ativa da União compete privativamente 
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.”

Art. 13. Fica assegurado, por 5 (cinco) anos con-
tados a partir da publicação desta Lei, o regime de 
que tratam o art. 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezem-
bro de 1997, e os arts. 13 e 14 da Medida Provisória 
nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, às entidades 
desportivas da modalidade futebol cujas atividades 
profissionais sejam administradas por pessoa jurídica 
regularmente constituída, segundo um dos tipos regu-
lados nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 10 
de janeiro de 2002 – Código Civil.

Parágrafo único. As entidades referidas no caput 
deste artigo não se aplica o disposto no § 3º do art. 15 
da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 14. O § 11 do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de 
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 .................................................
..............................................................
§ 11. O disposto nos §§ 6º ao 9º deste 

artigo aplica-se à associação desportiva que 
mantenha equipe de futebol profissional e ativi-
dade econômica organizada para a produção e 
circulação de bens e serviços e que se organize 
regularmente, segundo um dos tipos regulados 
nos arts. 1.039 a 1.092 da Lei nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 – Código Civil.

.....................................................“(NR)”
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Art. 15. As entidades de prática desportiva ou de 
administração do desporto que tiverem qualquer um 
dos seus dirigentes condenados por crime doloso ou 
contravenção, em qualquer instância da justiça, tanto 
federal como estadual, não podem receber recursos, 
nem se beneficiar de qualquer incentivo ou vantagem, 
conforme disposto nesta Lei.

Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta 
Lei, inclusive quanto aos critérios para participação 
e adesão de entidades desportivas da modalidade 
futebol e ao prazo para implantação do concurso de 
prognóstico.

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara dos Deputados, 8 de setembro de 
2006.

Aviso nº 916 – C. Civil

Em 7 de agosto de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Senador Efraim Morais
Primeiro Secretário do Senado Federal

Assunto: Sanção presidencial

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a 

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca restitui dois autógrafos do texto aprovado do Proje-
to de Lei nº 37, de 2006 (nº 4.559/04 na Câmara dos 
Deputados), que se converteu na Lei nº 11.340 , de 7 
de agosto de 2006.

Atenciosamente, – Dilma Rousseff, Ministra de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú-
blica.

Mensagem nº 673

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 66 da Constituição, comunico 

a Vossas Excelências que acabo de sancionar o proje-
to de lei que “Cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 
8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discri-
minação contra as Mulheres e da Convenção Intera-
mericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; 
altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e 
a Lei de Execução Penal; e dá outras providências”. 
Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta 
oportunidade, dois autógrafos do texto ora convertido 
na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Brasília, 7 de agosto de 2006. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006.

Cria mecanismos para coibir a violên-
cia doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8º do art. 226 da Constituiçao 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação con-
tra as – Mulheres e da Convenção Intera-
mericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Do-
méstica e Familiar contra a Mulher; altera 
o Código de Processo Penal, o Código Pe-
nal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I  
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e 
prevenir a violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violên-
cia contra a Mulher e de outros tratados internacionais 
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe 
sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar.

Art. 2º Toda mulher, independentemente de clas-
se, raça, etnia, orientação sexual renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos funda-
mentais inerentes a pessoa humana, sendo-lhe asse-
guradas as oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condi-
ções para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segu-
rança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 
à moradia, ao acesso a criar mecanismos para coibir 
a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 3º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção para a eliminação de todas as formas de 
discriminação contra as mulheres e da convenção de 
Belém do Pará; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera 
os Decretos-Lei nº s 3.689, de 3 de outubro de 1941 
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– Código de Processo Penal e 2.843, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, e a Lei nº 7.210, de 11 
de julho de 1994; e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TITULO I  
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 3º do art. 226 da Constituição Federal e 
dos tratados internacionais ratificados pela República 
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Jui-
zados de Violência 15 Doméstica e Familiar contra a 
Mulher; e estabelece as medidas para a prevenção, 
assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência.

Art. 2º Toda mulher, independentemente de clas-
se, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos funda-
mentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asse-
guradas as oportunidades e facilidades para viver sem 
violência, preservar sua saúde física e mental e seu 
aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Art. 3º É dever da família, da comunidade, da so-
ciedade e, em especial, do Poder Público assegurar à 
mulher condições para o exercício efetivo dos direitos 
à vida, a segurança, à saúde, à alimentação, à edu-
cação, à cultura, a moradia, ao acesso à justiça, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberda-
de, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária, desenvolvendo ações e políticas públicas 
que visem a garantir os direitos humanos das mulhe-
res no ambito das relações domésticas e familiares no 
sentido de resguardá-las de toda a forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.

Art. 4º Na interpretação desta Lei serão conside-
rados os fins sociais a que ela se destina e, especialmen-
te, as condições peculiares das mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar.

TITULO II  
Da Violencia Doméstica e Familiar Contra 

 a Mulher

CAPITULO I  
Disposições Gerais

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura-se vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher qualquer

ação ou omissão baseada no gênero que cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico 
à mulher ou dano moral e patrimonial:

I – no âmbito da unidade doméstica, compreendi-
da como espaço de convívio permanente de pessoas, 

com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadica-
mente agregadas;

II – no âmbito da família, compreendida como re-
lações pessoais afetivas;

III – em qualquer outra relação pessoal de afeto 
na qual o agressor conviva, tenha ou não convivido no 
mesmo domicílio ou residência da ofendida.

Parágrafo único. O disposto no caput e seus 
mcisos deste artigo aplica-se independentemente de 
orientação sexual.

Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a 
mulher constitui uma das formas de violação dos di-
reitos humanos.

CAPÍTULO II  
Das Formas de Violencia Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Art. 7º São formas de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher, dentre outras:

I – a violência física, entendida como qualquer 
conduta que ofenda a integridade ou a saúde corpo-
rais da mulher;

II – a violência psicológica, entendida como qual-
quer conduta que cause dano emocional e diminuição 
da auto-estima ou que prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento da mulher ou vise a degradar ou a 
controlar suas ações, comportamentos, crenças e de-
cisões, mediante ameaças, constrangimentos, humi-
lhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insultos, chantagem, ridicu-
larização, exploração e limitação do direito de ir e vir 
ou por qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação;

III – a violência sexual, entendida como qual-
quer conduta que constranja a mulher a presenciar, 
a manter ou a participar de relação sexual não dese-
jada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso 
da força, assim como ações que induzam a mulher a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, tais como o impedimento ao uso de qual-
quer método contraceptivo ou ações que a forcem ao 
matrimônio, gravidez, aborto ou prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno, manipulação ou que li-
mitem ou anulent o exercício de seus direitos sexuais 
e reprodutivos;

IV – a violência patrimonial, entendida como qual-
quer conduta que configure perda, retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de 
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos 
ou recursos econômicos da mulher e os destinados a 
satisfazer suas necessidades;

V – a violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria 
contra a mulher.
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TITULO III  
Da Assistência à Mulher em Situação  

de Violencia Doméstica e Familiar

CAPITULO I  
Das Medidas Integradas de Prevenção

Art. 8º A política pública que visa a coibir a vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por 
meio de um conjunto articulado de ações governamen-
tais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, cada um em sua esfera de competência, 
e não-governamentais, tendo como diretrizes:

I – a integração operacional do Poder Judiciário, 
Ministério Público e Defensoria Pública e da Segu-
rança Publica, Assistência Social, Saúde, Educação, 
Trabalho e Habitação;

II – a promoção de estudos e pesquisas, estatis-
ticas e outras informações relevantes, com a perspectiva 
de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, 
conse-qüências e freqüência da violência doméstica e 
familiar contra a mulher para a sistematização de da-
dos, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação 
periódica dos resultados das medidas adotadas;

III – o respeito, nos meios de comunicação social, 
dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de 
forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 
exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com 
o estabelecido no inciso III do art. 1º, no inciso IV do art. 
3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;

IV – a implementação de centros de atendimento 
integral e multidisciplinar para as mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, bem como assistência 
especial para crianças e adolescentes que convivam 
com tal violência nos respectivos serviços especiali-
zados;

V – a implementação de atendimento policial es-
pecializado às mulheres, em especial em Delegacias 
de Atendimento à Mulher;

VI – a promoção e a realização de campanhas 
educativas, voltadas à prevenção da violência doméstica 
e familiar contra a mulher nas escolas e para a socie-
dade em geral e à difusão desta Lei e dos instrumentos 
de proteção aos direitos humanos das mulheres;

VII – a celebração de convênios, protocolos, 
ajustes, termos ou outros instrumentos entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a 
promoção de parcerias entre si ou com entidades não-
governamentais, objetivando a implementação de pro-
gramas voltados à erradicação da violência doméstica 
e familiar contra a mulher, bem como a capacitação 
permanente dos integrantes dos órgãos referidos no 
inciso I deste artigo;

VIII – a capacitação permanente dos integrantes 
do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defenso-
ria Pública, da Polícia Civil e Militar, Guarda Municipal, 
Corpo de Bombeiros, bem como dos profissionais da 
saúde, da educação, da assistência social, dentre ou-
tros, em questões de gênero e de raça ou etnia;

IX – a promoção de programas educacionais for-
mais e não-formais que disseminem valores éticos do 
irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com 
a perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

X – privilegiar nos currículos escolares, em todos 
os níveis, conteúdos relativos aos direitos humanos, a 
eqüidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema 
da violência doméstica e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO II  
Da Assistência à Mulher em Situação 

 de Violência

Art. 9º A assistência à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar deverá ser prestada de 
forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sis-
tema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança 
Pública, dentre outras normas e políticas públicas de 
proteção, e emergencialmente quando for o caso.

§ 1º O juiz deverá estabelecer, por prazo deter-
minado, a inclusão da mulher vítima de violência no 
cadastro de programas assistenciais governamentais, 
federais, estaduais e municipais.

§ 2º O juiz assegurará à mulher vítima de violên-
cia doméstica e familiar, para preservar sua integridade 
física e psicológica:

I – acesso prioritário à transferência do local de 
trabalho quando servidora pública, integrante da ad-
ministração direta ou indireta;

II – estabilidade, por prazo de 6 (seis) meses, por 
motivo de afastamento do emprego.

§ 3º A assistência à mulher em situação de vio-
lência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos 
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 
tecnológico. O acesso incluirá os serviços de contracep-
ção de emergência, profilaxia das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – DSTs e Síndrome da I

Adquirida – AIDS e outros procedimentos médi-
cos cabíveis e necessários para os casos de violência 
sexual.

CAPÍTULO III  
Do Atendimento pela Autoridade Policial

Art. 10. Nas hipóteses de violência doméstica e 
familiar praticada ou na iminência de serem praticadas 
contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhe-
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cimento da ocorrência deverá tomar as providências 
legais imediatamente.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput 
deste artigo na hipótese de descumprimento de me-
dida protetora de urgência deferida.

Art. 11. No atendimento à mulher em situação de 
violência, a autoridade ou o agente policial adotará as 
seguintes providências, entre outras:

I – garantir proteção policial, quando necessário, 
comunicando de imediato ao Ministério Público e ao 
Poder Judiciário ou solicitando o cumprimento do De-
creto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código 
de Processo Penal, art. 311 e seguintes;

II – providenciar o encaminhamento da ofendida 
até o hospital, até o posto de saúde e até o Instituto 
Médico Legal;

III – providenciar transporte para a ofendida e 
seus dependentes, quando houver risco de vida, para 
local seguro ou abrigo, se necessário;

IV – acompanhar, se necessário, a ofendida para 
assegurar a retirada de seus pertences pessoais do 
local da ocorrência ou do domicílio familiar;

V – informar à ofendida os direitos a ela conferi-
dos nesta Lei e os serviços disponíveis.

Art. 12. Em todos os casos de violência domés-
tica e familiar contra a mulher, feito o registro do fato, 
deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os 
seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles pre-
vistos no Código de Processo Penal:

I – ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrên-
cia e tomar a termo eventual representação, quando 
houver;

II – colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e de suas circunstâncias;

III – remeter, no prazo máximo de 48h (quarenta 
e oito horas), expediente apartado à autoridade judicial 
com o pedido da ofendida para concessão de medidas 
protetivas de urgência, previstas nesta Lei;

IV – determinar que se proceda ao exame de 
corpo de delito da ofendida e requisitar os exames 
periciais necessários;

V – ouvir o agressor e as testemunhas;
VI – ordenar a identificação do agressor e fazer 

juntar aos autos sua folha de antecedentes criminais, 
verificando se já existe mandado de prisão contra ele 
ou ocorrências policiais registradas;

VII – remeter, no estrito prazo de lei, à autori-
dade judiciária e ao Ministério Público o relatório do 
inquérito.

§ 1º O pedido da ofendida a que se refere o inciso 
III do caput deste artigo e que será tomado por termo 
pela autoridade policial deverá conter:

I – nome e qualificação da ofendida e do agressor 
e a declaração da sua situação civil;

II – nome dos filhos menores, se houver;
III – descrição sucinta do fato e das medidas pro-

tetivas solicitadas pela ofendida.
§ 2º A autoridade policial deverá anexar ao expe-

diente indicado no § 1º deste artigo a cópia de todos 
os documentos disponíveis na posse da ofendida, bem 
como uma via do boletim de ocorrência.

§ 3º Serão também aceitos como meios de prova 
hábil os laudos ou prontuários médicos fornecidos por 
hospitais e postos de saúde.

TÍTULO IV  
Dos Procedimentos

CAPÍTULO I  
Disposições Gerais

Art. 13. Ao processo, julgamento e execução das 
causas cíveis e criminais em que esteja caracterizada 
a violência doméstica e familiar contra a mulher apli-
car-se-ão os Códigos de Processo Penal e Processo 
Civil e o disposto na legislação especial concernen-
te à criança e ao adolescente e ao idoso no que não 
conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica Contra 
Mulher, com competência cível e criminal, órgãos da Jus-
tiça Ordinária, poderão ser criados pela União, no Distrito 
Federal e nos Territórios, e pelos Estados para processo, 
julgamento e execução nas causas de sua competência.

Parágrafo único. Os atos processuais poderão 
realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem 
as normas de organização judiciária.

Art. 15. É competente, por opção da ofendida, para 
os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado:

I – do domicílio ou residência da ofendida;
II – do lugar do fato em que se baseou a de-

manda;
III – do domicílio do réu.
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas 

à representação da vítima de que trata esta Lei, só será 
admitida a renúncia à representação perante o juiz, em 
audiência especialmente designada, antes do recebi-
mento da denúncia, ouvido o Ministério Público.

Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher, de penas 
de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, 
prestação inominada, multa ou similar.

Parágrafo único. O não cumprimento da pena res-
tritiva de direitos fixada implicará interrupção do prazo 
prescricional a partir da data do descumprimento.
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CAPÍTULO II  
Das Medidas Protetivas de Urgência

SEÇÃO I  
Disposições Gerais

Art. 18. Encaminhado o expediente com o pedi-
do da ofendida pela autoridade policial ao Juizado de 
Violência Doméstica e Familiar, no prazo máximo de 
48h (quarenta e oito horas), caberá ao Juiz:

I – conhecer do expediente e do pedido e deci-
dir sobre as medidas protetivas, no prazo máximo de 
48h (quarenta e oito horas), designando, em seguida, 
audiência preliminar;

II – determinar o encaminhamento da ofendida ao 
órgão de assistência judiciária, quando for o caso;

III – comunicar ao Ministério Público para que 
adote as providências cabíveis.

Art. 19. As medidas protetivas de urgência também 
serão conhecidas e decididas pelo juiz, a requerimento 
do Ministério Público ou da ofendida.

§ 1º As medidas protetivas de urgência poderão 
ser concedidas de imediato independentemente de 
audiência das partes e da manifestação do Ministério 
Público, devendo este ser comunicado de imediato.

§ 2º As medidas protetivas de urgência serão 
aplicadas isolada ou cumulativamente e poderio ser 
substituídas a qualquer tempo por outras de maior efi-
cácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei 
forem ameaçados ou violados.

§ 3º As medidas protetivas de urgência deferidas 
pelo Juizado que tenham efeitos civis manterão sua 
eficácia enquanto não sobrevier decisão transitada em 
julgado sobre a matéria em processo civil que verse 
sobre os mesmos fatos.

Art. 20. Poderá o juiz, a requerimento das partes 
ou do Ministério Público, conceder novas medidas pro-
tetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se 
entender necessário à proteção da ofendida, seus fami-
liares e seu patrimônio, ouvido o Ministério Público.

Art. 21. Em qualquer fase do inquérito policial ou 
da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do 
agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento 
do Ministério Público ou, ainda, mediante representa-
ção da autoridade policial.

Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão 
preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de 
motivo para que subsista, bem como de novo decretá-
la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Art. 22. A ofendida deverá ser notificada dos 
atos processuais relativos ao agressor, especialmente 
dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem 
prejuízo da intimação do advogado constituído ou do 
defensor público.

Parágrafo único. As intimações ou notificações 
deverão ser feitas, de preferência, pessoalmente ao 
agressor e à ofendida.

SEÇÃO II  
Das Medidas Protetivas de Urgência  

que Obrigam o Agressor

Art. 23. Constatada a ocorrência de violência do-
méstica e familiar contra a mulher, nos termos desta 
Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em 
conjunto ou separadamente, as seguintes medidas 
protetivas de urgência, dentre outras:

I – suspensão ou restrição da posse ou porte de 
armas, com comunicação ao órgão competente, nos ter-
mos da Lei nº 10.326, de 22 de dezembro de 2003;

II – afastamento do lar, domicílio ou local de con-
vivência com a ofendida;

III – proibição de determinadas condutas, den-
tre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus fa-
miliares e das testemunhas, fixando o limite mí-
nimo de distância entre estes e o agressor;

b) utilização de qualquer meio de comu-
nicação para contato com a ofendida, seus 
familiares e testemunhas;

c) freqüência de lugares que o juiz enten-
da conveniente para preservar a integridade 
física e mental da ofendida;

IV – restrição ou suspensão de visitas aos de-
pendentes menores, ouvida a equipe de atendimento 
multidisciplinar ou serviço similar;

V – prestação de alimentos provisionais ou 
provisórios.

§ 1º As medidas referidas no caput deste artigo 
não impedem a aplicação de outras previstas na legis-
lação em vigor, sempre que a segurança da ofendida 
ou as circunstâncias o exigirem, devendo ser comuni-
cadas ao Ministério Público.

§ 2º Na hipótese de aplicação do disposto no inci-
so I do caput deste artigo, encontrando-se o agressor 
nas condições mencionadas no caput e seus incisos do 
art. 60 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 
o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou 
instituição as medidas protetivas de urgência conce-
didas e determinará a suspensão ou a restrição do 
porte de armas, ficando o superior imediato do agres-
sor responsável pelo cumprimento da determinação 
judicial, sob pena de desobediência, nos termos do 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 21 50665 

art. 330 do Decreto-Lei nº 2.943, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal.

§ 3º Para garantir a efetividade das medidas pro-
tetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer 
momento, auxílio da força policial.

§ 4º Aplica-se, no que couber, às hipóteses pre-
vistas neste artigo o disposto no caput e nos §§ 5º e 
6º do art. 461 da Lei nº 5.969, de 11 de janeiro de 1973 
– Codigo de Processo Civil.

SEÇÃO III  
Das Medidas Protetivas de Urgência  
à Mulher em Situação de Violência

Art. 24. Poderá o juiz, quando necessário, sem 
prejuízo das outras medidas:

I – encaminhar a mulher em situação de violência 
e seus dependentes a programa oficial ou comunitário 
de proteção, aos serviços de atenção integral à saúde 
das mulheres ou às casas-abrigos;

II – determinar a recondução da mulher e a de 
seus dependentes ao respectivo domicílio, após o 
afastamento do agressor;

III – determinar o afastamento da ofendida do 
lar, sem prejuízo de seus direitos relativos a bens, à 
guarda dos filhos e a alimentos;

IV – determinar a separação de corpos.
Art. 25. Para a proteção patrimonial dos bens da 

sociedade conjugal, bem como aqueles de proprieda-
de particular da mulher, poderão ser determinadas, 
liminarmente, pelo juiz competente, as seguintes me-
didas, dentre outras:

I – restituição de bens indevidamente subtraídos 
pelo agressor à ofendida;

II – proibição temporária para a celebração de atos 
e contratos de compra, venda e locação de propriedade 
em comum, salvo expressa autorização judicial;

III – suspensão das procurações conferidas pela 
ofendida ao agressor; 

IV – indenização por perdas e danos dos gastos 
decorrentes dos atos de violência doméstica e familiar 
contra a ofendida, sem prejuízo das demais indeniza-
ções previstas em lei.

Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório 
competente para os fins previstos nos incisos II e III 
do caput deste artigo.

CAPÍTULO III  
Da Atuaçáo do Ministério Público

Art. 26. Caracterizada a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, o Ministério Público deverá 
intervir nas causas cíveis e criminais em que não for 
parte.

Art. 27. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo 
de outras atribuições, nos casos de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, quando necessário:

I – requerer força policial e a colaboração dos ser-
viços públicos de saúde, de educação, de assistência 
social e de segurança, dentre outros;

II – fiscalizar os estabelecimentos públicos e 
particulares de atendimento à mulher em situação de 
violência, de que trata esta Lei, e adotar de imediato 
as medidas administrativas ou judiciais no tocante a 
quaisquer irregularidades constatadas;

III – cadastrar os casos de violência doméstica 
e familiar contra a mulher.

CAPÍTULO IV  
Da Assistência Judiciária

Art. 28. Em todos os atos processuais, cíveis e 
criminais, a mulher em situação de violência domésti-
ca e familiar deverá estar acompanhada de advogado, 
ressalvado o previsto nos arts. 21 e 22 desta Lei.

Art. 29. É garantido a toda mulher em situação 
de violência doméstica e familiar o acesso aos servi-
ços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária 
Gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, 
mediante atendimento específico e humanizado.

TITULO V 
Da Equipe de Atendimento Multidisciplinar

Art. 30. Os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados na 
forma da lei poderão contar com uma equipe de aten-
dimento multidisciplinar a ser integrada por profissio-
nais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e 
da saúde.

Art. 31. Compete à equipe de atendimento multi-
disciplinar, dentre outras atribuições que lhe forem 
reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por 
escrito à autoridade judiciária, ao Ministério Público e 
à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente 
em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, 
encaminhamento, prevenção e outras medidas, volta-
dos para a ofendida, o agressor e os familiares, com 
especial atenção às crianças e aos adolescentes.

Art. 32. Quando a complexidade do caso exigir 
avaliação mais aprofundada, poderá ser determinada 
pela autoridade judiciária a manifestação de profissio-
nal especializado em determinada área, mediante a 
indicação da equipe de atendimento multidisciplinar.

Art. 33. O Poder Judiciário, na elaboração de sua 
proposta orçamentária, poderá prever recursos para 
a criação e manutenção da equipe de atendimento 
multidisciplinar, nos termos da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias.



50666 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

TÍTULO VI  
Disposições Transitórias

Art. 34. Enquanto não estruturados os Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as 
Varas Criminais acumularão as competências cível e 
criminal para conhecer e julgar as condutas cometidas 
com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
com observância, em especial, do previsto no Título 
IV desta Lei, subsidiada pela legislação processual 
pertinente, garantido o direito de preferência para o 
processo e julgamento.

TÍTULO VII  
Disposições Finais

Art. 35. A instituição dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher poderá ser acom-
panhada pela implantação das curadorias necessárias 
e do serviço de assistência judiciária.

Art. 36. A União, o Distrito Federal, os Estados e 
os Municípios poderão criar e promover, no limite de 
suas competências:

I – centros de atendimento psicossocial e jurídico 
à mulher e filhos em situação de violência doméstica 
e familiar;

II – casas-abrigos para mulheres e filhos em si-
tuação de risco;

III – delegacias especializadas de atendimento 
a mulheres;

IV – núcleos de defensoria pública;
V – serviços de saúde;
VI – centros especializados para realização de 

perícias médico-legais;
VII – programas e campanhas de enfrentamento 

da violência doméstica e familiar;
VIII – centros de educação e de reabilitação para 

os agressores.
Art. 37. Compete à União, ao Distrito Federal, aos 

Estados e aos Municípios promoverem a adaptação 
de seus órgãos e de seus programas às diretrizes e 
aos princípios estabelecidos nesta Lei.

Art. 38. A defesa dos interesses e direitos transindivi-
duais previstos nesta Lei poderá ser exercida, concorrente-
mente, pelo Ministério Público e por associação de defesa 
dos interesses previstos nesta Lei, regularmente constituída 
há pelo menos 1 (um) ano, nos termos da lei civil.

Parágrafo único. O requisito da pré-Constituição 
poderá ser dispensado pelo juízo quando entender que 
não há outra entidade com representatividade adequa-
da para o ajuizamento da demanda coletiva.

Art. 39. Deverão ser incluídas nas bases de dados 
dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança 
as estatísticas sobre a violência doméstica e familiar 

contra a mulher a fim de subsidiar o sistema nacional 
de dados e informações relativo às mulheres.

Parágrafo único. As Secretarias de Segurança 
Pública dos Estados e do Distrito Federal deverão fa-
zer constar suas informações criminais para a base de 
dados do Ministério da Justiça.

Art. 40. A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, no limite de suas competências e nos 
termos das respectivas Leis de Diretrizes Orçamen-
tárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias 
específicas, em cada exercício financeiro, para a im-
plementação das medidas estabelecidas nesta Lei.

Art. 41. As obrigações previstas nesta Lei não 
excluem outras decorrentes dos princípios por ela 
adotados.

Art. 42. Nos crimes praticados com violência do-
méstica e familiar contra a mulher, independentemente 
da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 
de setembro de 1995.

Art. 43. O caput do art. 313 do Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Proces-
so Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-
so IV:

“Art. 313 ................................................
 ..............................................................

IV – se o crime envolver violência domés-
tica e familiar contra a mulher, quando houver 
riscos à integridade física ou psicológica da 
ofendida ou for necessária para a boa execução 
das medidas protetivas de urgência.”(NR)

Art. 44. O inciso II do caput do art. 61 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
passa a vigorar acrescido da seguinte alínea m:

“Art. 61. .................................................
...............................................................
II – ...................................................... ..
...............................................................
m) quando praticadas com violência do-

méstica e familiar contra a mulher, na forma 
da lei específica.”(NR)

Art. 45. O § 9º do art. 129 do Decreto-Lei nº 2.843, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 129. ............................................
...............................................................
Violência doméstica
§ 9º Se a lesão for praticada contra as-

cendente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro, ou com quem conviva ou tenha 
convivido, ou ainda prevalecendo-se o agen-
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te das relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade: pena: detenção de 3 (três) 
meses a 3 (três) anos.

 ..................................................... ”(NR)

Art. 46. O art. 129 do Decreto-Lei nº 2.843, de 7 
de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 11:

“Art. 129. ............................................
.............................................................
§ 11. A pena será aumentada de 1/3 (um 

terço) se o crime for cometido contra pessoa 
portadora de deficiência.” (NR)

Art. 47. O art. 152 da Lei nº 7.210, de 11 de ju-
lho de 1984, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 152. ............................................ ...
Parágrafo único. Nos casos de violên-

cia doméstica contra a mulher, o juiz poderá 
determinar ao agressor a obrigatoriedade de 
comparecimento a programas de recuperação 
e reeducação”. (NR)

Art. 48. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Câmara dos Deputados, 30 de março de 2006. 
– Aldo Rebelo.

Publique-se. Arquive-se. 
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 760/06 – LPL

Brasília, 8 de novembro de 2006

Exmo Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o Partido 

Liberal indica o Deputado Reinaldo Betão (PL/RJ), como 
titular, para integrar a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer à Proposta de Emenda à Constituiçâo nº 
471–A, de 2005, do Sr. João Campos, que “dá nova reda-
ção ao parágrafo 3º do artigo 236 da CF” (estabelecendo 
a efetivaçüo para os atuais responsáveis e substitutos 
pelos serviços notariais, investidos na forma da lei).

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elevado 
apreço e distinta consideracão. – Deputado Luciano 
Castro, Líder do Partido Liberal.

Publique-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 761/06 – LPL

 
Brasília, 8 de novembro de 2006 

Exmo Sr.
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Exª que o 

Partido Liberal indica o Deputado Almir Sá (PL/RR), 
como titular, para integrar a Comissão Especial des-
tinada 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, 103-13, 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 providencias”. 
(Reforma do Judiciário).

Sendo o que se apresenta para o momento, rei-
tero ao ilustre Presidente meus protestos de elçvado 
apreço e distinta consideração.

Deputado Luciano Castro, Líder o Partido 
Liberal.

Defiro. Publique-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF/LID/Nº 244/2006 

 
Brasília, 16 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 9º, §1º do Regimento Inter-

no, apraz-me indicar a Vossa Excelência o Deputado 
Raul Jungmann para ocupar, a partir de 16 de novem-
bro de 2006, a vaga de Vice-líder, regimentalmente 
destinada ao Partido Popular Socialista – PPS, nesta 
52ª Legislatura, 4ª Sessão Legislativa, com a perti-
nente observação de que este Parlamentar estará 
ocupando, em substituição, a vaga ora titulada pelo 
Deputado Cláudio Magrão.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa 
Excelência protestos de distinta consideração.

Atenciosamente, Deputado Fernando Coruja, 
Líder.

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

Em 16-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.
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OF. Nº 306–PP/2006 – CCJC 

Brasília, 4 de setembro de 2006

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

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto Legis-
lativo nº 2.253/2006, aprovado por este Órgão Técnico, 
nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

Publique-se. 
Em 20-11-06.– Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 322–PP/2006 – CCJC 

Brasília, 7 de novembro de 2006

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

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

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Com-
plementar nº 139/96, apreciado por este Órgão Téc-
nico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

Publique-se.
 Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

OF. Nº 323–PP/2006 – CCJC

 
Brasília, 7 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
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 
6.735/2006, apreciado por este Órgão Técnico, nesta 
data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

Publique-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 324–PP/2006 – CCJC

Brasília, 7 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Ecaminho a Vossa Excelência, para as providên-

cias regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto Le-
gislativo apreciados por este Orgão Técnico, nesta data, 
a seguir relacionados: 1.276/01, 2.155/06, 2.252/06, 
2.270/06, 2.271/06, 2.272/06, 2.274/06, 2.303/06, 
2.306/06 2.317/06.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

Publique-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA

OF. N° 328–PP/2006 – CCJC

Brasília, 7 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este 
Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei n° 5.334–
B/2005.

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

Cordialmente, – Deputado Sigmaringa Seixas, 
Presidente

Publique-se. 
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. N° 329–PP/2006 – CCJC

Brasília, 8 de novembro de 2006 

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

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

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei n°s 
6.711/2002 e 6.762/2002, 6.842/2002, 7.045/2002, 
7.116/2002, 7.227/2002, 733/2003, 2.176/2003, 
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3.789/2004, 4.167/2004, 6.771/2006, apensados, apre-
ciados por este Órgão Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Sigmariga Seixas, Presidente.

Publique-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 330–PP/2006 – CCJC

Brasília, 8 de novembro de 2006

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

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 4.585/2004, 
apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia protestos de elevada estima e distinta consideração. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

Publique-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 331–PP/2006 – CCJC

Brasília, 8 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
5.238–B/2005.

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

Cordialmente, – Deputado Sigmaringa Seixas, 
Presidente.

Publique-se.
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. N° 332–PP/2006 – CCJC

Brasília, 8 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
5.350/2005.

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

Cordialmente, Deputado Sigmaringa Seixas, 
Presidente.

Publique-se.
Em 20-11-2006. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

OF. Nº 333–PP/2006 – CCJC

 
Brasília, 8 de novembro de 2006

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por 
este Órgão Técnico, nesta data, do Projeto de Lei nº 
6.862/2006.

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

Cordialmente, – Deputado Sigmariga Seixas, 
Presidente.

Publique-se.
Em 20-11-2006. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

Of.-Pres. nº 248/2006/CDC

 novembro de 2006

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

Assunto: Publicação do PL nº 5.667-A/05

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

cias regimentais cabíveis, o projeto de Lei nº 5.667-A/05, 
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

No ensejo, remeto a Vossa Excelência a deci-
são quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da 
Casa, dada a divergência de pareceres oferecidos 
pelas Comissões incumbidas da análise do mérito da 
referida proposição, nos termos do Art. 24, II, g, do 
Regimento Interno.

Atenciosamente, – Deputado Iris Simões, Pre-
sidente.

Trasnfira-se ao Plenário a competência 
para apreciar o PL 5.667/2005, pois configu-
rou-se a hipótese do art. 24, inciso II, alínea 
“g”, do RICD. Oficie-se e, após, publique-se.

Em 16-11-2006. – Aldo Rebelo, Presi-
dente.
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Ofício nº 1.053/2006-P

Brasília, 9 de novembro de 2006

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

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

do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência 
que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em 
reunião ordinária realizada no último dia 8-11-2006, 
aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4.667/04 
– do Sr. José Eduardo Cardozo – que “Dispõe sobre 
os efeitos jurídicos das decisões dos Organismos In-
ternacionais de Proteção aos Direitos Humanos e dá 
outras providências”.

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

Atenciosamente, Deputado Luiz Eduardo Gre-
enhalgh, Presidente.

Publique-se. 
Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 1.055/2006-P

Brasília, 9 de novembro de 2006

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

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

Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em reunião 
ordinária realizada no último dia 8-11-2006, aprovou, 
por unanimidade, o Projeto de Lei nº 7.072/06 – do Se-
nado Federal – que “institui o Dia Nacional de Luta dos 
Povos Indígenas”.

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

Atenciosamente, – Deputado Luiz Eduardo Gre-
enhalgh, Presidente.

Publique-se.
Em 20-11-06 – Aldo Rebelo, Presidente.

Relatório circunstanciado da viagem em 
Missão Oficial do Deputado José Linhares, à 
Pamplona – Espanha, representando a Câma-
ra dos Deputados no “ VIII Congresso Interna-
cional das Misericórdias”, realizado durante 
os dias 5 e 8 de outubro de 2006.

1. PROGRAMAÇÃO OFICIAL
VIII Congresso Internacional
Santas Casas da Misericórdia
5 a 8 Outubro – Pamplona, Espanha

PROGRAMA

Quinta-Feira, 5 de Outubro

18h00 Abertura Oficial
Vítor Melícias, Presidente Emérito da CIM, Presiden-
te da UEM,
Presidente da União das Misericórdias Portuguesas.
José Linhares Ponte, Deputado Federal do Brasil, Pre-
sidente da CIM
Gianfranco Gambelli, Presidente cessante da CIM, 
Presidente da União de Misericórdias Italianas.
18h45 Conferência inaugural
“300º Aniversário da Casa da Misericórdia de Pam-
plona”
Camino Oslé Guerendiain, Directora do Departamento 
do Trabalho Social da Universidade Pública de Navarra, 
Junta de Casa da Misericórdia de Pamplona

Sexta-Feira, 6 de Outubro

9h00 Conferência.
“Intergeracionalidade”
Vítor Melícias
10h00 Mesa redonda, debate e conclusões
“Cultura de Intergeracionalidade”
Giovani Scarabelli, Itália, Director Espiritual da UEM
António Amaro, Portugal, Director da Escola Superior 
de Saúde do Alcoitão, Vicente Madoz, Espanha, Di-
rector de Argibilde
António Brito, Presidente da Confederação de Miseri-
córdias Brasileiras

Moderador: Rui Cunha, Provedor da Misericórdia de 
Lisboa

12h00 Mesa redonda, debate e conclusões
“Juvecordia. Perspectiva dos jovens”

Susana Carapeto, Portugal
Cristina Pereira, Portugal
Representante de Itália
Eduardo Ortega, Espanha.

Moderador: Manuel de Lemos, secretário-geral da 
UMP 

16h00 Mesa Redonda, debate e conclusões.

“Boas Práticas”
Padre Belmiro Nariño, Luxemburgo.
Padre Domingos Carneiro, São Tomé e Príncipe.
António Barandiarán, Espanha.
Belén Gonzalez, Espanha.
Carolino Tapadejo, Portugal.
Generosa Pereira, Portugal.

Moderador: Roberto Monciatti, Itália.

Sábado, 7 de Outubro

9h00 Conferências
Antônio Guterres, Alto Comissário das Nações Unidas 
para os Refugiados.
Javier Pomes Ruiz, Deputado no Parlamento Europeu.

11h30 Conferências

“Lei de Dependência”
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José Ignacio Palácios Zuaste, Conselheiro de Bem-
Estar Social, Desporto e Juventude do Governo de 
Navarra.

13h30 Tomada de Posse da CIM

14h15 Visita livre ao Castelo de Javier

18h00 – 18h45 Conferências

“São Francisco Javier e as Misericórdias”
Luís Javier Fortún, Bibliotecário do Parlamento de 
Navarra. 
Aníbal Pinto de Castro, Portugal. Professor Catedrático.

Domingo, 8 de Outubro

9h30 Visita à Cidade – Despedida

2. Pronunciamento proferido pelo Excelentíssimo Se-
nhor Deputado José Linhares durante o VIII Congresso 
Internacional das Misericórdias, realizado em Pamplo-
na, entre os dias 5 e 8 de outubro de 2006.

Excelentíssimos Senhores,
Com intenso júbilo, congratulamo-nos com os 

Promotores do VIII Congresso Internacional das San-
tas Casas, ao tempo em que nos solidarizamos com 
os bravos companheiros de antanho e de hoje, que 
na caridade solidária construíram uma história viva de 
amor e de serviço ao próximo, erguendo este monu-
mento de Fé, que completa 300 anos de existência: a 
Santa Casa de Pamplona.

Ao empossarmos a nova diretoria da nossa Con-
federação Internacional das Misericórdias, estamos 
a reafirmar nossos propósitos, de firmes e convictos, 
defendermos a Missão de nossas Misericórdias.

O preceito do Divino Mestre, sempre atual e 
convincente expresso nas sete obras de misericórdia, 
sejam as corporais ou espirituais, nos servirão como 
embasamento de nossa prática que intenta construir 
uma nova Civilização Vazada no Amor e na Paz. Rea-
firmamos, outrossim, nossa opção preferencial pelos 
mais pobres, doentes, excluídos que estão a reclamar 
nosso testemunho de doação como forma maior de 
nossa fidelidade ao Senhor Cristo Jesus.

Somos conscientes dos desafios contemporâneos 
que nossa tarefa vai nos exigir. Estamos a postos, para 
o voltar-se de nossas Misericórdias ao apoio e aprimo-
ramento físico, intelectual, profissional, moral e espiri-
tual de todos os seres humanos que forem entregues 
aos nossos cuidados. O sentido do construir, manter e 
desenvolver a universalização do bem estar e da justiça 
na fraternidade é parte substantiva de nossa missão.

Continuaremos colocando a pessoa humana, com 
o esplendor de sua dignidade, como centro das nossas 
ações sociais. Seremos autênticos testemunhos do amor 
gratuito ao próximo sofredor, dispensando-lhes nosso 
zelo e carinho, ora humanizando nossas instituições, ora 
levando-lhes os perenes valores do evangelho.

Primaremos para tornar sempre evidente o valor 
e a força da ética, expresso na defesa da vida e de sua 
inserção social no contexto não só dos nossos assis-

tidos mas sobretudo na mente e no coração dos que 
conosco aceitam o desafio de proclamar e exercitar a 
Misericórdia na plenitude de sua concepção.

As Misericórdias não são e não serão guetos en-
clausurados em feudos constituídos por pseudoportadores 
da verdade e do bem, mas seremos sempre uns espaços 
abertos, transparentes, translúcidos, generosos inserido 
na comunidade, da qual são partes integrante e indisso-
ciável. Espaço, repito, acolhedor de todos os voluntários 
que conosco queiram promover o ideal de servir.

Estaremos abertos às parcerias bilaterais, sejam 
no campo da ciência, da tecnologia, da cultura, em sú-
mula da ajuda mútua, trocando experiência, conheci-
mento, formando falanges dos que crêem que o mundo 
será melhor, se melhores formos nós. A solidariedade 
institucional será alargada com a consciência universa-
lista de nossas instituições, que rompem fronteiras de 
continentes, estimulando-nos a sermos protagonistas 
de novos tempos e de uma nova história.

O ternário de nosso VIII Congresso certamente 
aprofundará a relevância dos nossos próximos passos 
estudando as “Misericórdia e a Intergineracionalidade”.

Companheiras e Companheiros, agradecendo 
sensibilizado a diretoria que nos antecedeu na pessoa 
de nosso presidente Dr. Gianfranco Gambeli, concita-
mos à nova Diretoria que hoje se empossa a envidar 
todo esforço para juntos construirmos uma Confedera-
ção Internacional forte e atenta aos novos desafios.

3. Conclusões do Congresso

CONCLUSÕES

As Misericórdias de Todo o Mundo, Reunidas 
em Pamplona de 5 a 8 de Outubro de 2006 no Seu 
Viii Congresso Internacional Aprovam as Seguintes 
Conclusões:

1 – As Misericórdias são, hoje no Mundo, im-
portantes Instituições promotoras da igualdade e de 
solidariedade entre gerações que se querem respon-
sáveis, justas e afectivas;

2 – As Misericórdias e os valores que as susten-
tam são, reconhecidamente, o melhor suporte para 
enfrentarmos os desafios da globalização onde a co-
esão e a solidariedade entre os povos devem primar 
sobre as relações humanas;

3 – As Misericórdias reconheceram e discutiram 
os desafios da Intergeracionalidade e a urgência em 
encontrar respostas adequadas e sustentadas para 
esta realidade do relacionamento humano;
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4 – As Misericórdias sustentam a promoção de 
boas práticas e o desenvolvimento de uma cultura de 
novas formas de relacionamento entre gerações;

5 – As Misericórdias defendem e promovem uma 
cultura de intergeracionalidade através de projetos 
concretos de pequena dimensão que integrem jovens 
e idosos em atividades adequadamente planeadas e 
acompanhadas;

6 – As Misericórdias reconheceram a necessi-
dade de promover iniciativas no sentido de solidarie-
dade entre gerações valorizando as potencialidades 
dos jovens e idosos;

7 – As Misericórdias reconhecem a necessidade 
de, no campo da cooperação, se agilizarem legislações 
e de forma coordenada numa atitude de proximidade 
e afeto para com os povos mais necessitados;

8 – As Misericórdias reconhecem a urgente ne-
cessidade de, através da sua ação e dos seus princí-
pios, atuarem em práticas efetivas de interculturalida-
de, interetnicidade, intereligiosidade, assim como de 
intergeracionalidade;

9 – A Confederação Internacional das Miseri-
córdias acorda a recomendação, implícita e explícita, 
emergente do trabalho deste Congresso, em espírito 
de profunda colaboração, de constituir a Comissão In-
ternacional para a Formação Institucional sobre os va-

lores de misericórdia, que terá como função promover 
a apresentação de propostas com caráter consultivo;

10 – As Misericórdias de todo o Mundo pres-
tam o seu preito e homenagem a S. Francisco Xavier 
e perante o exemplo da sua vida e obra assumem o 
compromisso de, iluminados pelos valores universais 
deste Homem seguirem uma atividade de entrega total 
e descomprometida aos Povos do Mundo.

11 – As Misericórdias reunidas neste Congresso 
felicitam os novos responsáveis eleitos, quer para a 
União Europeia das Misericórdias, quer para a Confe-
deração Internacional das Misericórdias.

12 – As Misericórdias felicitam a Misericór-
dia de Pamplona pelo seu 300º Aniversário e pelo 
acolhimento que dispensou a este VIII Congresso 
Internacional. 
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EXCELSA CASA LEGISLATIVA

ILUSTRES DEPUTADOS!
Não pode prevalecer a decisão do Sr. Presidente 

desta casa, no sentido de negar recebimento à denún-
cia por crime de responsabilidade, ofertada em 23 de 
agosto p.p., sob número de protocolo 040913, por ferir 
de morte os princípios democráticos e a função fiscali-
zatória do Poder Executivo, atinente à esta Câmara.

É descabido que, ao arrepio do que determina o 
Regimento interno desta casa, elaborado sob a égide 
dos anseios democráticos que pulsavam com o fim do 
regime militar, o Exmº Sr. Presidente Aldo Rebelo tome 
exclusivamente para si a prerrogativa de examinar o 
mérito de denuncias que são enviadas à esta casa. 
A função do Sr. Presidente se restringe ao exame de 
requisitos formais da denúncia apresentada. O méri-
to, procedência, existência de provas ou não dos fatos 
denunciados cabe a todos os parlamentares, represen-
tantes eleitos pelo povo brasileiro para tanto.

Não se entendendo desta maneira, estaremos 
admitindo que, ao sr. Presidente da República, nada 
mais é preciso além de um parlamentar de sua base de 
apoio alçado à presidência desta casa, para que todo 
e qualquer desmando possa restar impune. Tal expe-
diente simplesmente torna letra morta o artigo 85 da 
Constituição Federal, eis que inviabiliza por completo 
qualquer providência que vise buscar a responsabili-
zação do Presidente da República por irregularidades 
cometidas no exercício do cargo.

Trata-se de uma desvirtuação perigosa do bojo 
democrático de nossa carta maior. Frisemos que ao 
criarmos um Poder Executivo intocável, estaremos fragi-
lizando esta casa, que representa a vontade do povo.

Certamente não foi esta a intenção dos legisla-
dores constitucionais, presididos pelo saudoso Ulisses 
Guimarães, que ao promulgarem o artigo 65 da Carta 
Cidadã criaram importante instrumento de fiscalização 
do Poder Executivo pelo Legislativo.

E ainda que não se entenda desta forma, o Exmº 
Sr. Deputado Aldo Rebelo deu mostras, pelo teor de sua 
decisão, de que ou não leu integralmente a denúncia 
formulada, ou o fez com diminuta atenção, eis que deu 
interpretação absolutamente equivocada quanto aos 
fundamentos que norteiam a mesma, esposando tese 
absolutamente apartada do objeto apresentado.

Senão, vejamos:
A denunciante protocolou junto à presidência 

desta Câmara dos Deputados, denúncia por crime de 
responsabilidade em face dos Srs. Presidente e Vice-
presidente da República, sustentando que os mesmos, 
ao contrário do que divulgaram à toda a sociedade 
brasileira, tinham pleno conhecimento e participaram 

da criação do esquema espúrio que posteriormente 
ficou conhecido como “mensalão”.

Fundamentou sua denúncia no livro “Do Golpe ao 
Planalto – Uma vida de Repórter”, publicado pelo ex-
secretário de Imprensa da Presidência da República, 
Sr. Ricardo Kotscho, obra esta que, em suas páginas 
222 e 223, afirma de forma taxativa que o Sr. Lula da 
Silva e o Sr. José de Alencar participaram de reunião 
onde foi plantada a “semente” do “mensalão”.

Por terem mentido de forma deslavada à toda a 
nação brasileira, afirmando que foram traídos e que 
não sabiam nada acerca da bandalheira que grassava 
os gabinetes vizinhos aos seus, os Srs. Lula da Silva 
e José de Alencar incorreram na tipificação do artigo 
9º, inciso VII, da Lei nº 1.079/50;

Recebida a denúncia pela presidência da casa, 
o Exmº Deputado Aldo Rebelo proferiu decisão, dei-
xando de recebê-la, de onde se extrai os seguintes 
fundamentos:

a) A denúncia seria inepta, posto que 
os atos narrados seriam relativos à época em 
que os denunciados eram apenas candidatos, 
e não na condição de Presidente e vice-presi-
dente da República.

b) O argumento de que os denunciados 
teriam conhecimento dos atos ilegais seria 
“meramente conjectural”, sem embasamento 
em qualquer elemento probatório.

Como se verificará a seguir, tal linha de argu-
mentos só da mostras inequívocas que o Sr. Presiden-
te desta casa não dedicou a necessária e esperada 
atenção ao caso.

Do mérito da denúncia – Infração ao princípio 
da legalidade:

Primeiramente, urge frisar que não é incumbên-
cia da Presidência imiscuir-se na questão relativa à 
procedência ou não da denúncia.

Como observa o Regimento Interno desta Câ-
mara, no artigo 218, § 2º, ao sr. Presidente incumbe 
somente a observância da presença dos requisitos for-
mais da peça de denúncia, requisitos estes previstos no 
§ 1º do mesmo artigo e reconhecidos como presentes 
na mesma decisão ora impugnada.

Neste diapasão, caberia à Presidência desta 
casa, após ter verificado estarem presentes todos os 
requisitos regimentais de admissibilidade da providên-
cia, encaminhar a denúncia para leitura em plenário, 
dando conhecimento a Vossas Excelências do teor da 
mesma. Aos Nobres Deputados, compostos em comis-
são especialmente eleita para este fim, é que estaria 
reservada a incumbência de verificar a procedência 
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ou não da denúncia, emitindo parecer que seria sub-
metido à votação em plenário.

Nesta batuta, agiu o Sr. Presidente desta Casa, 
mutatis mutandi, como o Promotor de Justiça que, ao 
invés de apresentar denúncia ao Juízo Criminal, decide 
por seu arquivamento à revelia do que determina a lei. 
Os únicos juízes com incumbência regimental e legal 
(artigo 19 e 20 da Lei nº 1.079/50) para a apreciação do 
mérito de denúncia por crime de responsabilidade, são 
os Srs. Deputados integrantes do plenário desta casa.

Lembre-se que à todos os membros desta câma-
ra, inclusive ao sr. Presidente, aplica-se o princípio da 
legalidade, segundo o qual, Vossas Excelências estão 
adstritos a agir, no exercício da função, nos extritos 
limites do que a lei determina, nem um passo além.

Portanto, atos de discricionariedade como o ora 
impugnado, além de prejudiciais à saudável prática de-
mocrática, à qual configura-se na única razão de existir 
do Congresso Nacional, são ilegais, nos termos do que 
rezam os artigos 19 e 20 da Lei nº 1.079150.

Da argüição de suspeição:

Necessário, outrossim, frisar que o Sr. Deputado 
Aldo Rebelo deveria, em homenagem ao que impõe 
o principio da impessoalidade, declarar-se impedido à 
apreciação da denúncia.

O supracitado princípio, celebrado pelo artigo 37 
da Constituição Federal, é definido nas palavras da 
professora Maria Sílvia Zanella Di Pietro da seguinte 
maneira:

“...o princípio estaria relacionado com a 
finalidade da administração pública que deve 
nortear toda a atividade administrativa. Significa 
que a administração não pode atuar com vistas 
a prejudicar ou beneficiar pessoas determina-
das, uma vez que é sempre o interesse público 
que tem que nortear o seu comportamento...” 
(in Direito Administrativo – 12ª Edição; São 
Paulo; Atlas; 2000)

Ora, Nobres Deputados, o Sr. Presidente desta casa, 
além de ter testemunhado a reação do Denunciado quando 
a ele foi mencionado pelo ex-deputado Roberto Jefferson 
acerca do “mensalão”, é membro ativo da base aliada do 
mesmo, base esta que tem se desdobrado em esforços 
hercúleos para blindar o Sr. Luiz Inácio do turbilhão de ir-
regularidades que pipocam em seu governo.

Seu relacionamento com o Denunciado é tão 
próximo que utilizou, em sua vencedora campanha à 
mais um mandato para esta casa, de testemunho do 
próprio Presidente, onde o mesmo faz elogios rasga-
dos à sua fidelidade a ele.

Como esperar isenção de alguém tão fiel aos 
interesses do Presidente da República?

Para que tenhamos um desfecho minimamente 
democrático e legítimo para a presente denúncia – sem 
que isso signifique o impedimento dos denunciados, 
mas o simples processamento e apuração regular dos 
fatos – é necessário que o processo seja conduzido por 
alguém fiel ao Brasil e não a um homem ou ideologia.

Portanto, equivoca-se o Sr. Presidente ao enten-
der que sua indicação teve apenas o escopo de criar 
uma situação que lhe causasse o impedimento. Essa 
situação, por força do princípio da impessoalidade, já 
existia desde o momento em que o mesmo passou a 
integrar a base aliada dos denunciados.

O fato de integrar o rol de testemunhas apre-
sentado apenas agrava a situação, já que, não só de 
acordo com o Código de Processo Civil, que como bem 
lembrado pela decisão não é aplicável à espécie, mas 
em respeito aos mais comezinhos principios de direito, 
uma testemunha não pode deliberar acerca do caso 
em que vai testemunhar.

Assim, em homenagem ao principio da impesso-
alidade, espera-se preliminarmente, que este plenário 
julgue nula a decisão proferida pela Presidência desta 
casa, eis que proferida por parlamentar incapacitado 
para tanto pelo instituto da suspeição legal.

Da interpretação equivocada da denúncia:

Não obstante ser indevida a interpretação do mé-
rito, acrescente-se que, ainda que a autorização legal 
para tanto existisse, equivocou-se o sr. Presidente no 
entendimento acerca dos fundamentos da denúncia.

Com efeito, o sustentáculo do pedido não se deu 
em razão da malfadada reunião relatada pelo jornalista 
Ricardo Kotscho, mas sim durante o exercício da Presi-
dência da República, quando o Exmº Sr. Presidente veio 
a público afirmar de forma categórica a toda a nação bra-
sileira, que nada sabia acerca dos expedientes espúrios 
que eram realizados debaixo de seus olhos. Empenhou 
ao povo sua palavra, bradando que fora traído.

Nesta batuta, o relato do sr. Kotscho veio somente 
fornecer prova robusta de que os denunciados menti-
ram deslavadamente à toda a nação, já que, segundo 
o relato, não só detinham conhecimento do esquema, 
como participaram da reunião em que o mesmo fora 
idealizado.

Assim, a denúncia apresentada é relativa a atos 
praticados durante o exercício do cargo de mandatário-
mor da nação, relativo ao cinismo, mentira e engodo 
perpetrado contra de cento e oitenta milhões de brasi-
leiros, atos estes tipificados no inciso VII do artigo 9º da 
Lei nº 1.079/50 como de improbidade administrativa.
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Vê-se, portanto que, a despeito da interpretação 
do mérito da denúncia não ser ato da competência do 
Sr. Presidente, é gritante o erro de interpretação do 
mesmo, impondo-se a reforma da decisão.

Dos elementos probatórios:

Segundo o entendimento do Sr. Presidente, os fatos 
trazidos ao conhecimento desta casa seriam “puramente 
conjeturais”, sem embasamento em nenhuma prova.

Em primeiro plano, há que se ressaltar que o pro-
cedimento de denúncia por crime de responsabilidade é 
um processo inquisitivo iniciado com indícios. Caberá à 
comissão processante eleita nesta casa a persecução de 
provas que contenham a robustez necessária à concluir 
pela cassação do mandato dos denunciados. O que o 
denunciante precisa fazer prova é da veracidade de suas 
acusações.

Nesta batuta, a Denunciante ingressou com a pre-
sente medida afirmando que um jornalista que mantém 
vínculo de amizade com o Presidente da República há 
mais de vinte anos, publicou um livro onde afirma com 
todas as letras que presenciou uma reunião, à qual 
contou com a participação dos Denunciados, e onde 
se acertou divergências que culminaram na aliança 
PT/PL para as eleições presidenciais de 2002.

Este mesmo jornalista afirma, de forma absolu-
tamente literal, que tais divergências resumiam-se em 
dinheiro que o PL exigia o PT para.

Vê-se, portanto, que todas as provas que incumbia 
à denunciante produzir foram produzidas. O restante é 
de responsabilidade de Vossas Excelências perseguir, 

até mesmo porque, a Denunciante como cidadã, não é 
revestida dos poderes inerentes à esta casa, tais quais, 
convocar testemunhas, quebrar sigilo bancário, fiscal e 
telefônico, etc.

Não bastasse isso, há que se ressaltar que o Sr. 
Kotscho não é um “membro das elites” é nem pertence 
à “mídia golpista”, apenas para utilizar-se de termos tão 
comumente lançados pelo Sr. Presidente da República. 
Trata-se de um jornalista sério, nacionalmente reconheci-
do e premiado e que desfrutou da amizade íntima do Sr. 
Luiz Inácio por toda a sua trajetória política.

O mínimo que o povo brasileiro espera, diante de 
tais denúncias, é que esta casa intime o Sr. Kotscho para 
que explique com maiores detalhes, o que aconteceu na-
quela reunião relatada por ele às páginas 222 e 223 do 
seu livro.

Ao que parece, para o sr. Presidente desta Câmara, 
tal qual como para os membros do partido do governo, so-
mente se comprova corrupção com recibo de pagamento 
autenticado e com firma reconhecida em cartório.

Muito embora todos os auxiliares mais próximos 
dos denunciados tenham sido envolvidos, um a um, nos 
sucessivos escândalos e irregularidades que ponteiam 
a administração Luiz Inácio Lula da Silva, este último 
tem se mantido afastado da responsabilidade sob o 
pífio argumento de que nada sabe a respeito.

Não obstante o absurdo de tal argumento, verdadeira 
ofensa à inteligência de tantos quantos o ouçam, a realida-
de é que o relato do sr. Ricardo Kotscho se não comprova 
de forma irrefutável, fornece indícios fortíssimos de que os 
Denunciados sabiam perfeitamente do esquema.
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É o que basta para que esta casa exerça seu dever 
fiscalizatório e proceda a investigação necessária para 
apurar a realidade dos fatos e as minúcias da reunião 
relatada pelo Sr. Kotscho. É o que se espera de Vossas 
Excelências.

Ante o exposto, requer seja dado provimento ao 
presente recurso, reformando-se a r. Decisão guerreada, 
a fim de se dar prosseguimento à Denúncia por crime de 
responsabilidade, por ser medida da mais lídima e inso-
fismável.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Aldo Rebelo

Ana Elizabeth Noll Prudente, brasileira nata, 
separada judicialmente, empresária, portadora da cé-
dula de identidade RG nº 4.003.776558 SSP/RS e do 
título de eleitor nº 957.093.801-08, seção 0087, ins-
crita no CPF/MF sob nº’ 228.987.190-72, domiciliada 
na Rua Vereador José Diniz, nº 3.300 – Campo Belo 
– São Paulo/SP, CEP 04604-006, por seu advogado, 

constituído mediante instrumento de mandato em ane-
xo, vem com o devido acato e respeito perante Vossa 
Excelência, fazendo uso dos atributos que lhe confe-
re o artigo 14 da Lei 1.079/50, apresentar Denúncia 
Por Crime De Responsabilidade em face do Exmo. Sr. 
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e 
do Exmo. Sr. Vice-Presidente da República, José de 
Alencar, com fundamento no artigo 9º inciso 7 da Lei 
1.079/50 e pelos motivos de fato e de direito, consoan-
te razões em anexo, que submete ao crivo soberano e 
livre convencimento desta casa legislativa.

Em face disso, requer seja a presente denúncia 
recebida e processada regularmente, procedendo-se 
sua leitura na sessão imediatamente posterior ao seu 
recebimento, bem como a eleição de uma comissão 
processante composta dos membros desta casa, para 
analisar e dar andamento ao feito, que deverá culminar 
com a destituição dos denunciados de seus cargos, 
conforme prevê o artigo 2º da Lei 1.079/50.

Termos em que, Pede deferimento.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Aldo Rebelo

Ana Elizabeth Noll Prudente, brasileira nata, se-
parada judicialmente, empresária, portadora da cédula 
de identidade RG nº 4.003.776.558 SSP/RS e do titulo 
de eleitor nº 957.093.801-08, seção 0087, inscrita no 
CPF/MF sob nº 228.987.190–72, domiciliada na Rua 
Vereador José Diniz, nº 3.300 – Campo Belo São Pau-
lo/SP, CEP 04604-006, por seu advogado, constituído 
mediante instrumento de mandato em anexo, vem com 
o devido acato e respeito perante Vossa Excelência, 
fazendo uso dos atributos que lhe confere o artigo 14 
da Lei 1.079/50, apresentar Denúncia por crime De 
Responsabilidade em face do Exmo. Sr. Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva e do Exmo. Sr. 
Vice-Presidente da República, José De Alencar, com 
fundamento no artigo 9º inciso 7 da Lei 1.079/50 e pe-
los motivos de fato e de direito, consoante razões em 
anexo, que submete ao crivo soberano e livre conven-
cimento desta casa legislativa.

Em face disso, requer seja a presente denúncia 
recebida e processada regularmente, procedendo-se 
sua leitura na sessão imediatamente posterior ao seu 
recebimento, bem como a eleição de uma comissão 
processante composta dos membros desta casa, para 
analisar e dar andamento ao feito, que deverá culminar 
com a destituição doS denunciados de seus cargos, 
conforme prevê o artigo 2º da Lei 1.079/50.

Termos em que, Pede deferimento.
De São Paulo para Brasília, 23 de agosto de 2006. – 

Luciano Juliano Blandy OAB/SP 182.503, Ana Eliza-
beth Noll Prudente RG nº 4.003.776.558 SSP/RS.

Egrégia Casa Legislativa;
Ínclitos Parlamentares!
Esta casa não pode mais se ausentar aos fatos 

que saltam aos olhos e às provas que gritam todos 
que tem ouvidos de ouvir, demonstrando de forma ir-
refutável que o Poder Executivo Federal encontra-se 
nas mãos do homem mais corrupto que a história de 
nossa República já presenciou.
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A bazofia de que não existe cenário político” para 
as providências que são pleiteadas na presente denún-
cia não pode ser considerada por Vossas Excelências, 
sob pena de – assim procedendo – estarem atribuindo 
ofensa imperdoável ao povo brasileiro.

O cenário político de que Vossas Excelências 
tanto necessitam está posto diante de vossos olhos 
há tempos, no momento em que um povo cordato, ho-
nesto e trabalhador está submetido à representação 
de um corrupto incorrigível e mentiroso contumaz que 
submete a nação brasileira ao maior estelionato po-
lítico de nossa história. Afirmar que não há momento 
político para que se tomem providências no sentido 
de resguardar a pátria brasileira e garantir um futuro 
justo e democrático ao povo brasileiro é o mesmo que 
afirmar que somos todos tão corruptos e desonestos 
quanto nosso mandatário maior.

Calúnia! Enquanto representantes da classe mé-
dia e do empresariado encontram-se de mãos atadas, 
assistindo á verdadeira operação de demolição institu-
cional levada a efeito pelo Sr. Presidente e seus asse-
clas, as classes menos favorecidas são anestesiadas 
de tudo quanto se passa na nação com toda a sorte 
de esmolas oficiais que tem como única função manter 
um verdadeiro curral eleitoral, criando ao mesmo tempo 
um cenário de aparente concordância do povo com a 
realidade política, por mais sórdida que seja ela.

Ao cidadão embrutecido pela fome 
não interessa se é Deus ou o diabo que lhe 
dá o pão – o que importa é ter seu apetite 
saciado.

Portanto, cabe aos senhores parlamentares neste 
momento, a escolha sobre qual papel almejam ocu-
par na História do Brasil: O de cidadãos patriotas, que 
deixaram de lado as mesquinharias particulares, parti-
dárias e ideológicas em prol do bem comum, ou a de 
vendilhões, que entregam o destino da nação em uma 
bandeja de prata à uma organização criminosa que se 
apossou do Poder Federal.

Está nas mãos de Vossas Excelências  
o futuro do Brasil!

I – Dos Fatos:

Em meados de 2005, o ex-Deputado Roberto 
Jefferson trouxe alume denúncias graves acerca da 
existência de um esquema de compra de votos de 
parlamentares, levada a efeito pela cúpula do Parti-
do dos Trabalhadores, com o escopo de conseguir a 
aprovação de projetos do governo junto à Câmara e 
ao Senado.

À época, embora o ex-deputado tenha poupado 
o ora Denunciado, todos os indícios apontavam para 

ele como o maior beneficiário da ação deletéria, já que 
lhe garantia a aprovação de projetos de toda a sorte 
mediante a compra de consciências.

De acordo com as denúncias, o ora Denuncia-
do tomou conhecimento da existência do “mensalão” 
somente quando alertado – por duas vezes – pelo 
ex Deputado Roberto Jéferson. Em pelo menos uma 
dessas ocasiões, o alerta foi presenciado pelo atual 
presidente desta casa, o Deputado Aldo Rebelo.

Conforme as investigações foram se aprofundan-
do, mais clara ficou a participação do ora Denunciado 
no esquema. Em 15 de junho de 2005, ao depor na 
comissão de ética desta casa, o ex-Deputado Jeffer-
son vaticinou, ao mencionar o Ministro Chefe da Casa 
Civil – ex-deputado José Dirceu:

“Sai dai Dirceu. Sai daí ou fará Réu uma 
pessoa inocente”

A “pessoa inocente” a que se referia o depoente 
era o sr. Presidente da República. Coincidência ou não, 
no dia seguinte – 16 de junho de 2005 – o então Minis-
tro apresenta sua renúncia e afasta-se do governo.

Com o agravamento das denuncias e sua apro-
ximação do gabinete do Presidente da República, em 
17 de julho de 2005, o Denunciado concede a uma 
jornalista absolutamente desconhecida, uma entrevista 
gravada na França, onde afirma:

1– Não há mensalão e sim o uso de “fundos não 
contabilizados” no custeio das campanhas políticas 
de 2002, fato que – segundo ele – seria comum na 
política brasileira.

2 – Não sabia de absolutamente nada desta prá-
tica e sentia-se traído pela cúpula do seu partido que 
tomou todas as iniciativas sem consultá-lo.

Embora suspeita – dada anonimidade e amado-
rismo da repórter escolhida pelo Denunciado – a dita 
entrevista acabou surtindo o efeito desejado, qual seja, 
afastou da figura do Presidente da República a revolta 
e as sanções cabíveis pelas práticas criminosas até 
então apuradas. Vingou – à despeito de todas as pro-
vas e indícios em sentido contrário – a tese de que o 
primeiro mandatário da nação teria sido enganado, 
quer por sua ingenuidade, quer por argúcia de seus 
assessores mais próximos.

No decorrer do ano de 2005, as denúncias se avo-
lumaram e acabaram por promover a desintegração de 
praticamente toda a cúpula do Partido dos Trabalhado-
res, aí incluídos assessores e Ministros extremamente 
próximos ao Presidente da República. Quanto a este, 
manteve incólume sua imagem, sempre sustentando 
a versão de que era também uma vítima de toda a si-
tuação, eis que não sabia de nada e fora “traído”.
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No último mês de junho, o ex-Secretário de im-
prensa e Divulgação da Presidência da República 
– Ricardo Kotscho, publicou uma autobiografia sob o 
título de “Do Golpe ao Planalto – Uma vida de repórter” 
(São Paulo: Companhia das Letras, 2006). Urge res-
saltar trata-se o referido livro de uma obra documental 
e não de um romance de ficção.

O autor da referida obra é reconhecido como um 
dos jornalistas mais respeitados do país tendo sido 
agraciado mais de uma vez com o Prêmio Esso de 
jornalismo. Sua carreira profissional conta com pas-
sagens por periódicos de galardão como O Estado 
de São Paulo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, 
dentre outros.

O Sr. Ricardo Kotscho também desfruta da ami-
zade do ora denunciado desde os movimentos sin-
dicais do final da década de 70 e início de 80, tendo 
acompanhado toda a sua trajetória de líder sindical a 
supremo mandatário da nação.

Além de amigo íntimo do Denunciado, o sr. Kots-
cho ocupou o cargo de assessor de imprensa de três 
das quatro campanhas do mesmo à Presidência da 
República – inclusive a última que o alçou à posição 
– e ocupou o cargo de Secretário de Imprensa e Di-
vulgação da Presidência da República até o início de 
2005, quando se afastou espontânea e repentinamen-
te da função.

Ocorre que, nas páginas 222 e 223 da obra do 
mencionado jornalista, encontra-se o relato de uma 
reunião presenciada por ele em 2002, no último dia do 
prazo para a inscrição das chapas que concorreriam 
à eleição presidencial daquele ano.

Participaram do encontro – realizado no aparta-
mento funcional do Deputado Paulo Rocha (PT– PA) 
– o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, ora denunciado, o 
sr. José de Alencar, atual vice-presidente da República, 
o ex-deputado José Dirceu e o Presidente do Partido 
Liberal, Sr. Valdemar Costa Neto.

Para que se evite o argumento de que os termos 
do Sr. Kotscho são interpretados de forma desvirtuada, 
solicitamos a vênia de transcrever, in verbis, o texto do 
livro por ele escrito:

“Desde o início, Lula viajou em jatinhos 
fretados e, em vez de se encontrar apenas 
com a militância e os setores do movimento 
social que já o apoiavam, mantinha constantes 
reuniões com entidades e setores do empre-
sariado antes refratários ao PT. Por isso ele 
se empenhava tanto em consolidar a aliança 
com o PL, o que só foi conseguido no último 
momento do último dia do prazo para a inscri-
ção das chapas. Numa tensa reunião no apar-
tamento funcional do deputado Paulo Rocha 

(PT – PA), do qual participaram, além de Lula 
e Alencar, os presidentes do PT, José Dirceu, 
e do PL, Valdemar Costa Neto, bem como 
vários dirigentes dos dois partidos, houve um 
momento em que parecia ter fracassado a tão 
sonhada aliança capital-trabalho. Dirceu che-
gou a dar as conversações por encerradas. 
Lula pediu uma ligação para o petista Patrus 
Ananias, mineiro como Alencar, que seria o 
vice do plano B – uma chapa “puro-sangue” 
que o candidato e a coordenação de campa-
nha queriam evitar.

Dezenas de jornalistas aguardavam uma 
definição na portaria do edifício de Rocha. Por 
pouco não desci para dizer-lhes que não ha-
veria mais a chapa PT-PL. Quando já ia pegar 
o elevador, fui chamado de volta. As negocia-
ções haviam recomeçado, agora no quarto 
do anfitrião. Embora sempre procurasse me 
manter à distância nessas horas, esperando 
por uma decisão para comunicá-la à impren-
sa, estava claro para todos que o impasse se 
dava na questão da ajuda financeira que o PL 
tinha pedido ao PT para fazer sua campanha. 
Somente três anos depois, quando estourou 
o “escândalo do mensalão”, eu ficaria saben-
do que o valor solicitado era de 10 milhões 
de reais. No início da noite, os dirigentes dos 
dois partidos anunciaram que a aliança estava 
selada, como queriam Lula e Alencar.” (KOTS-
CHO, Ricardo in Do Golpe ao Planalto. Uma 
vida de repórter. São Paulo; Companhia das 
Letras, 2006. Páginas 222/223).

Para dirimir quaisquer dúvidas acerca da exatidão 
da transcrição acima, anexamos à presente, cópias 
reprográficas das páginas do livro em questão.

Vejamos então a informação que nos traz o autor 
que – repete-se – foi assessor de imprensa na cam-
panha de 2002 do Denunciado, ocupou o cargo de 
Secretário de Imprensa e Divulgação da Presidência 
da República, desfruta há mais de 20 anos de sua 
amizade íntima e estava presente na reunião citada 
em seu livro:

– O Denunciado, atual Presidente da Re-
pública, reuniu-se com José Dirceu, Valdemar 
Costa Neto e José Alencar no apartamento do 
Deputado Paulo Rocha: “...Numa tensa reunião 
no apartamento funcional do deputado Paulo 
Rocha (PT – PA), do qual participaram, além 
de Lula e Alencar, os presidentes do PT, José 
Dirceu, e do PL, Valdemar Costa Neto...”;
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– O objetivo da reunião era acertar a 
coligação PT – PL, com Lula candidato a Pre-
sidente e José Alencar à vice: “...Por isso ele 
se empenhava tanto em consolidar a aliança 
com o PL, o que só foi conseguido no último 
momento do último dia do prazo para a inscri-
ção das chapas...”;

– Surgiu um impasse relacionado à aju-
da financeira no valor de 10 milhões de reais 
que o PT teria que fornecer ao PL para este 
último fazer sua campanha: “...estava claro 
para todos que o impasse se dava na questão 
da ajuda financeira que o PL tinha pedido ao 
PT para fazer sua campanha. Somente três 
anos depois, quando estourou o “escândalo 
do mensalão”, eu ficaria sabendo que o valor 
solicitado era de 10 milhões de reais...”;

– Quando tudo parecia perdido, o De-
nunciado, o vice presidente José de Alencar, 
José Dirceu e Valdemar Costa Neto resolve-
ram recomeçar as conversações – agora de 
forma reservada – no quarto do apartamento 
do Deputado Paulo Rocha: “...Quando já ia 
pegar o elevador, fui chamado de volta. As 
negociações haviam recomeçado, agora no 
quarto do anfitrião...”;

– Após a conversa reservada a aliança 
– que até ali se mostrara inviável por conta dos 
10 milhões exigidos pelo PL ao PT – foi repen-
tina e inesperadamente selada: “...No início da 
noite, os dirigentes dos dois partidos anuncia-
ram que a aliança estava selada...”

Há que se frisar, senhores deputados, que as con-
clusões acima decorrem de uma interpretação literal 
do texto em tela. Não é necessária nenhuma distorção, 
alteração da ordem das frases e períodos ou mesmo 
substituição de palavras por sinônimos. E o que está 
escrito! Somente aos néscios e aos mal-intencionados 
é dado interpretar de forma diversa!

Restam as questões: O que se os Denuncia-
dos, em companhia do Srs. José Dirceu e Valdemar 
da Costa Neto discutiram de tão importante e sigiloso 
naquele quarto que alterou uma situação que parecia 
definida?

Se o PL simplesmente foi convencido a abrir mão 
dos 10 milhões que exigia, porque não o fez na pre-
sença de todos e sim no sigilo e obscuridade de um 
quarto? O que o Sr. José Dirceu ou os denunciados 
lhe promeram em troca?

Diante dos fatos que vieram à tona na CPMI dos 
Correios e que culminaram com a denúncia, pelo Pro-
curador Geral da República, de todos os participantes 
daquela obscura reunião – à exceção do Sr. Luis Inácio 

e do Sr. José de Alencar – pelos crimes de formação de 
quadrilha e pelo “loteamento público dos cargos públi-
cos em troca de apoio às propostas do Governo, prática 
que representa um dos principais fatores do desvio e 
má aplicação de recursos públicos com o objetivo de 
financiar campanhas milionárias nas eleições, além 
de proporcionar o enriquecimento ilícito de agentes 
públicos e políticos, empresários e lobistas que atuam 
nessa perniciosa engrenagem...” (Denúncia ofertada 
pelo Procurador Geral da República nos autos do in-
quérito nº 2.245, perante o Ministro Joaquim Barbosa 
do STF), podemos, aí sim, utilizando-se um pouco da 
capacidade de raciocínio, aventar para duas hipóteses 
acerca do que foi tratado naquela reunião:

I – Versão do “Mensalão”: José Dirceu, ou o ora 
Denunciado informam ao Sr. Valdemar Costa Neto que 
embora o PT não possua 10 milhões para ceder ao PL, 
já tem acertado com um publicitário mineiro, de nome 
Marcos Valério Fernandes de Souza, um esquema de 
distribuição de pagamentos mensais aos deputados da 
base aliada, mediante o repasse de valores que ele – 
Marcos Valério – conseguiria do Banco Rural mediante 
a formalização de empréstimos fraudulentos;

2 – Versão do “financiamento não contabilizado”: 
José Dirceu ou o ora Denunciado propõem ao Sr. Val-
demar Costa Neto fornecer os 10 milhões ao PL, mas 
esse valor será entregue mediante o uso de expediente 
conhecido como “caixa dois”, operacionalizado pelo Sr. 
Marcos Valério Fernandes de Souza.

Em ambas as hipóteses uma coisa restou cris-
talina. Excetuando-se a improvável hipótese de que o 
ora Denunciado, no momento das malfadadas nego-
ciações reservadas, tenha tido a bizarra idéia de se 
trancar no armário, estava ele presente e, portanto, 
sempre teve total e absoluto conhecimento das práti-
cas ilegais levadas a efeito por seus companheiros de 
partido e base aliada!

Frise-se a Vossas Excelências que não está se 
argumentando na presente denúncia, que o Denuncia-
do propôs o esquema ilegal eis que, apesar de possí-
vel – já que era ele o maior interessado e beneficiário 
da aliança – não se tem qualquer indício dessa pos-
sibilidade. O argumento levado à Vossas Excelências 
é de que o Sr. Luis Inácio Lula da Silva sabia dos 
atos ilícitos que seriam praticados e com eles anuiu. 
Somente isto é motivo necessário para considerá-lo 
ímprobo para o cargo que ocupa, haja vista que, além 
de ter feito uso de expedientes criminosos para alçar-
se à Presidência da República, mentiu de forma clara 
e deslavada a todo o povo brasileiro quando afirmou 
que não sabia de nada; que fora traído.

Traídos fomos nós todos, brasileiros cumpridores 
de nossos deveres!
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São esses os fatos que orientam a presente 
denúncia. Passemos à analise dos mesmos à luz da 
legislação pátria.

II – Do Direito:

II.I Preliminarmente:
Em sede de preliminares, invoca-se o impedimen-

to do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados, Deputado Aldo Rebelo, nos termos do 
art. 134 do CPC, inciso II, haja vista o mesmo integrar 
o rol de testemunhas que deverão ser ouvidas para a 
instrução do feito.

Como se observa na transcrição abaixo, o Sr. 
Presidente desta casa teve ciência dos fatos delitu-
osos objetos da presente denúncia tendo, inclusive, 
alertado o Denunciado, como fazem prova suas de-
clarações nos autos da CPMI dos “Correios”, às fls. 
767/768, ipsis verbis:

O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Quando V. 
Exª ouviu falar em proposta de recebimento de dinhei-
ro para apoiar o Governo pela primeira vez? Em que 
circunstâncias? Poderia dizer alguma coisa a respeito 
disso para nós do Conselho de Ética, Sr. Deputado?

O SR. DEPUTADO ALDO REBELO – A primeira 
vez, Deputado Júlio Delgado, eu não ouvi; a primei-
ra vez, eu li. Foi uma matéria publicada no Jornal do 
Brasil, se não me engano, no mês de setembro. E, em 
seguida, já no mês de março, ouvi – embora a reunião 
já estivesse no fim, já houvesse um clima de disper-
são – o Deputado Roberto Jefferson fazer referência a 
essa questão em uma reunião com o Presidente Lula, 
já no mês de março.

O SR. DEPUTADO ALDO REBELO – Foi em 
uma reunião. Participaram eu, o líder Múcio, o ministro 
Mares Guia, o líder Chinaglia, Roberto Jefferson e o 
Presidente Lula. No final da reunião, o deputado Ro-
berto levantou a questão do hipotético pagamento a 
parlamentares. O presidente Lula ouviu e pediu a mim 
e ao líder Chinaglia que investigássemos a denúncia” 
(Grifo nosso).

Incumbe a advertência de que, caso Vossa Exce-
lência prescinda de declarar-se impedido no presente 
caso, ad cautelam argüi-se, preventivamente e desde 
já, o incidente de Descumprimento de Preceito Funda-
mental, nos termos do § 1º do art. 102 da Constituição 
Federal e da Lei nº 9.882/1999, cientificando Vossa Ex-
celência de que, tão logo opere-se a notificação de seu 
despacho ao signatário da presente, será providenciada 
a competente representação ao Procurador-Geral da 
República solicitando a instauração do procedimento 
cabível, nos termos que passa a explicitar:

Já se tornou um desagradável costume – talvez 
norteado por interesses particulares e/ou partidários-

ideolágicos, que tanto o Presidente da Câmara, como 
o Presidente do Senado, agindo ao total arrepio da 
Lei nº 1.079/1950, despachem e indeferem processos 
de Impeachment movidos contra o Sr. Presidente da 
República.

A denunciante tem acompanhado com grande 
interesse, os lamentáveis resultados das inúmeras 
providências análogas à presente, que foram toma-
das por brasileiros de norte a sul do País, igualmente 
escandalizados com todas as denúncias que pululam 
quase que diariamente na imprensa. Contudo, em ab-
soluta contrariedade ao que reza o art. 19 da Lei nº 
1.079/1950 – e a despeito dos fortes indícios de irregu-
laridades graves envolvendo a figura do Sr. Presidente 
da República, esta casa viu por bem arquivar de pla-
no todas as medidas até então propostas no mesmo 
sentido, muito embora o citado diploma seja cristalino 
em sua determinação:

Art. 19. Recebida a denúncia será lida no expe-
diente da sessão seguinte e despachada a uma co-
missão especial eleita, da qual participem, observada 
a respectiva proporção, representantes de todos os 
partidos para opinar sobre a mesma.

O artigo 20, do citado diploma legal, acrescenta 
mais, dizendo:

Art. 20. A comissão a que alude o artigo anterior 
se reunirá dentro de 48 horas e, depois de eleger seu 
presidente e relator, emitirá parecer, dentro do pra-
zo de dez dias, sobre se a denúncia deve ser ou não 
julgada objeto de deliberação. Dentro desse período 
poderá a comissão proceder ás diligências que julgar 
necessárias ao esclarecimento da denúncia.

§ 1º O parecer da comissão especial será lido 
no expediente da sessão da Câmara dos Deputados 
e publicado integralmente no Diário do Congresso 
Nacional e em avulsos juntamente com a denúncia, 
devendo as publicações ser distribuídas a todos os 
deputados.

§ 2º – Quarenta e oito horas após a publicação 
oficial do parecer da comissão especial será o mesmo 
incluído, em primeiro lugar, na ordem do dia da Câmara 
dos Deputados, para uma discussão única.

Os artigos 21 e 22 da lei já citada reforçam esta 
posição, no seguinte, verbum ad verbum:

Art. 21 – Cinco representantes de cada partido 
poderão falar durante uma hora, sobre o parecer, res-
salvado ao relator da comissão especial o direito de 
responder a cada um.

Art. 22 – Encerrada a discussão do parecer e sub-
metido o mesmo a votação nominal, será a denúncia, 
com os documentos que a instruam, arquivada, se não 
for considerada objeto de deliberação. No caso contrá-
rio, será remetida por cópia autêntica ao denunciado, 
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que terá o prazo de vinte dias para contestá-la e indi-
car os meios de prova com que pretenda demonstrar 
a verdade do alegado. 

Vê-se, portanto, que não há qualquer previsão le-
gal para o arquivamento de plano da presente denúncia. 
A única entidade que tem poderes para determinar o 
arquivamento deste feito é a comissão especial eleita 
após a leitura da denúncia!

Assim, em homenagem ao princípio da legalidade 
– a que todos os membros desta casa estão sujeitos, 
o arquivamento da presente denúncia por qualquer um 
que não a comissão especial e em qualquer momento 
anterior ao que prevê o artigo 22 da Lei nº 1.079/50, 
configura clara hipótese de abuso e desvirtuamento de 
poder, passível de sanções administrativas e penais.

O Brasil não é um feudo! Leis e procedimentos 
devem ser respeitados e seguidos à risca por seus 
agentes públicos!

Assim, por força de lei e da argumentação expen-
dida, não se está a suplicar, mas a EXIGIR que esta 
casa cumpra o princípio da legalidade que Vossas Ex-
celências – como agentes públicos – tem a obrigação 
de respeitar, mediante o atendimento fidedigno do pro-
cedimento previsto na legislação invocada, no sentido 
de que o Excelentíssimo senhor Presidente desta casa 
não despache pessoalmente o processo, indeferindo 
ou não, mas remeta-o, como de lei, para a Comissão 
Especifica, sob pena de, na forma do comando legal, 
como reza o art. 55 da Constituição Federal, em seu 
inciso II, notadamente o § 1º, ter sua conduta subsu-
mida nas sanções ali chanceladas.

A Comissão Específica, nominada em Lei é que 
deverá deferir ou indeferir a petição de acordo com 
seus fundamentos de fato e de direito, como vão abai-
xo discorridos.

II.ii. Do Mérito:

“Quem controla os controladores?”

Esta pergunta foi formulada por Norberto Bob-
bio em sua obra “O Futuro da Democracia”. No texto 
o filósofo do direito abordou, emblematicamente, as 
promessas descumpridas pela Democracia real em 
contraste com a ideal.

Esta é a mesma pergunta que se impõe onipre-
sente sobre a Democracia brasileira, questionando a 
sua validade sob a égide dos escândalos cívicos que 
desfilam sob a fieira de um mesmo nexo causal: A cor-
rupção do processo democrático.

A despeito da pouca credibilidade da tese de 
que os Denunciados não tinham conhecimento das 
“falcatruas” praticadas por seus assessores mais pró-
ximos – muitas vezes ali, na sala contígua à do man-

datário-mór da nação e a despeito de tudo indicar que 
os maiores beneficiários dos “expedientes não repu-
blicanos” foram os Denunciados, o relatório Serraglio 
com dois volumes e mais de 1.800 páginas, atesta o 
intrincado esquema desenvolvido para corromper as 
instituições do Estado, fragilizando, inclusive, o próprio 
Estado Democrático de Direito, mas olvida-se de incluir 
no rol de responsáveis os Srs. Presidente e Vice-pre-
sidente da República.

Talvez em homenagem ao histórico de vida do Sr. 
Luis Inácio, a CPMI dos correios – como representação 
legitima do povo brasileiro e dos Estados da federação, 
viu por bem conceder ao ora Denunciado um “voto de 
confiança”, dando crédito exagerado á sua pouco cri-
vei tese de defesa.

Quanto a isso, nunca é demais lembrar que, nos 
idos de 1992, o então Presidente da República – Sr. 
Fernando Collor de Melo – também utilizou-se da mes-
ma linha de defesa ao argumentar que não sabia que 
a doação de um Fiat Elba à sua pessoa era feita por 
conta de tráfico de influência.

Esta casa, na época, agiu de forma implacável e 
justa, cassando-lhe os direitos políticos. É interessante 
lembrar, outrossim, que uma das personalidades mais 
aguerridas à exigir o impedimento do então Presidente 
da República foi, naqueles tempos, o então presiden-
te de honra do Partido dos Trabalhadores – o Sr. Luis 
Inácio Lula da Silva, ora Denunciado.

Compreensível que o Sr. Collor de Melo, não 
possuindo a história de lutas do ora denunciado, não 
merecesse o “voto de confiança” que foi dispensado à 
este último, muito embora o esquema que o envolvia 
possuir ares de “punguismo barato” perto da comple-
xidade do atual “valerioduto”.

Mas, como diz o ditado popular: “águas passadas 
não movem moinhos”.

Ocorre, nobres Parlamentares, que há um limi-
te aceitável para o crédito a ser dado pela história de 
um cidadão e esse crédito – no caso dos denunciados 
– já se esgotou.

O relato trazido á testilha pelo Sr. Ricardo Kotscho 
– repita-se mais uma vez – amigo pessoal do Presi-
dente da República há mais de 20 anos, assessor de 
três das suas quatro tentativas de chegar ao cargo e 
Secretário de Imprensa e comunicação da Presidência 
– demonstra de forma cabal que os denunciados, além 
de se utilizarem de um expediente sórdido e criminoso 
para alcançarem o cargo máximo da República, menti-
ram à toda uma nação ao afirmarem de forma taxativa 
que nada sabiam. Que foram traídos.

Fizeram toda uma nação e – data máxima vênia 
– também à Vossas Excelências de tontos!

Riem as nossas custas!
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Senhores parlamentares: Não se enganem! A 
cidadania queda-se perplexa frente às absolvições 
de parlamentares confessos ou comprovadamente 
envolvidos; frente ao cinismo jocoso que samba lite-
ralmente afagando com o escárnio de um rebolado a 
impunidade. A cidadania, no recôndito profundo de sua 
consciência cívica, julga seus juizes, Jobim e Vidigal, 
pelos próprios fundamentos aplicados em seus des-
pachos e sentenças. A cidadania sabe, como Turgot 
e Reinhart Koselleck sabiam, que a legitimidade mo-
ral, fundamento republicano da lei, é por assim dizer, 
o esqueleto político invisível sobre o qual a sociedade 
e suas instituições foram construídas.

A cidadania ouve, assiste e se pergunta: Quem 
controla os Controladores? Será que todo o aparato 
constitucional de repartição de competências, de divisão 
do Poder, de declaração de direitos, de institucionali-
zação dos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, republicano e federativo, não é mais capaz 
de sopitar os interesses escusos que deserdam o prin-
cipio maior do bem comum? Será que as instituições 
transformaram-se em amebas?

Até o mais néscio, o mais ignorante dos brasi-
leiros consegue atinar para um fenômeno curioso: Os 
atuais escândalos de corrupção, de compra de cons-
ciências, de cinismo público e notório elamearam de 
forma nunca dantes vista esta casa, que representa a 
vontade do povo, a casa vizinha a esta, que represen-
ta os interesses dos Estados da Federação e o Poder 
Judiciário, responsável pela observância do ordena-
mento jurídico pátrio, mas sequer resvalam na figura 
dos Srs. Presidente e Vice-presidente da República, 
que repousam como se fossem ilhas de probidade em 
meio a um mar de lama. A quem isso interessa? Onde 
essa imagem nos levará?

O próprio denunciado já bradou com todas as 
letras que em um país de cento e oitenta milhões de 
habitantes, não existe um só capaz de lhe ditar pre-
ceitos éticos. Retórica? Ou um pronunciamento cons-
ciente no sentido de se auto-proclamar o criador de 
uma nova ordem? O salvador e único poder isento da 
nação brasileira?

Vossas Excelências devem levar em conta que 
ao colocarem interesses particulares, partidários ou 
ideológicos acima do óbvio que ulula em vossas fa-
ces, estão cavando a sepultura desta casa como ins-
tituição legitima de controle do Poder Executivo e de 
seus membros. Percam a legitimidade e perderemos 
a democracia!

DA NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO  
DE IMPEDIMENTO

Primeiramente, é necessário delimitar que o pro-
cesso de impedimento do Presidente da República, 
chamado processo de Impeachment, não tem como 
base de sustentação, nem a responsabilidade penal, 
nem a responsabilidade civil, seja esta última nas mo-
dalidades de responsabilidade subjetiva ou objetiva, 
visto não caber àquela primeira citada, a penal, a mo-
dalidade de responsabilidade objetiva.

A estas responsabilidades do presidente cabe-
riam os atos que lhe fossem imputados a título de de-
litos ou crimes comuns, que, em admitidos pela Câ-
mara dos Deputados, seriam julgados pelo Supremo 
Tribunal Federal. Quanto a isso, outrossim, também é 
necessário que se diga que, diante das novas denún-
cias trazidas à testilhas, que comprovam de forma ir-
refutável que os Srs. Presidente e Vice-presidente da 
República detinham conhecimento das ações ilegais 
que seriam praticadas por seus partidos, também 
se está encaminhando petição ao ilustre Procurador 
Geral da República, requerendo que este inclua o Sr. 
Luis Inácio Lula da Silva e o Sr. José de Alencar no 
rol de denunciados no inquérito nº 2.245, em trâmite 
perante o STF. Naquela instância é que será apurada 
a responsabilidade criminal do Srs. Presidente e Vice-
presidente da República.

Por outro lado, os crimes de responsabilidade, 
descritos no art. 85 da Constituição Federal e corro-
borados pela Lei nº 1.079/1950, são aqueles que re-
ferem a responsabilidade política, que é devidamente 
apurada sob um elastério muito mais dúctil do que 
àquelas outras, nas quais se exigem requisitos, de ti-
pificação e subsunção, que vão de maior para menor, 
respectivamente, da área penal para a cível. Tudo isto 
para garantia da liberdade pessoal e da salvaguarda 
ao patrimônio dos possíveis acusados naqueles de-
litos, sejam eles infratores da área penal ou cível ou 
concomitantemente de ambas as esferas.

A esfera de responsabilidade política é muito 
mais abrangente do que as outras duas. Ela pode até 
coincidir com as duas outras mais pode, no entanto, 
ser simplesmente responsabilidade política sem ter 
relação alguma com aquelas duas outras. Se houver 
responsabilidade penal ou cível, elas serão apuradas 
perante o Supremo Tribunal ou mesmo, posteriormente 
na jurisdição ordinária, perante a Justiça Comum, já 
que removida a autoridade do cargo, não gozará mais 
do privilégio de fôrum por determinação do critério ad 
personam. Na responsabilidade política o valor colo-
cado mais alto é a higidez das instituições com seus 
consentâneos de bem comum e finalidade pública que 
estão colmatados pelos princípios da legalidade, im-
pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência além 
da equidade e dos princípios gerais de direito.
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Sobre a diferenciação entre responsabilidade pe-
nal, civil e política há de se apreciar a lição ministrada 
pelo mestre Pontes de Miranda, quando preleciona a 
este respeito:

 “A responsabilidade política é o instituto 
que se impõe às boas Constituições, exatamen-
te porque não há, ou ainda não há, necessa-
riedade ou suficiente probabilidade de ser des-
constituído o governo culpado de atos graves. 
Não se trata de declaração de vontade, unilate-
ral, não-receptícia, constitutiva negativa, como 
a demissão ad nutum do funcionário público, 
ou receptícia, como a declaração unilateral de 
vontade com que o locador, segundo, o direito 
privado (abstraído-se do direito emergencial), 
denuncia o contrato de locação por tempo in-
determinado. Não; os atos que se encadeiam 
desde a denúncia ou queixa até a sentença 
final são atos de processo, para aplicação de 
regras jurídicas, concernentes ao investido na 
função pública, regras que incidiram. A fortio-
ri não se trata de instituto de coincidência da 
vontade popular com o governo, pela qual esse 
tenha, moralmente (eficácia provável) ou juri-
dicamente (eficácia necessária), de somente 
governar se essa é a vontade do povo, através 
do Parlamento (Inglaterra, antes das reformas 
de 1867 e 1884), ou diretamente

(retirada de Disraeli, em 1868, diante do 
resultado das eleições; Gladstone, em 1874; 
Balfour, em 1905).

Temos, pois, que os princípios que re-
gem a responsabilização do Presidente da 
República (e dos Governadores estaduais e 
dos Prefeitos) são princípios de direito consti-
tucional e princípios de direito processual. Na 
própria Constituição alemã valmariana, que 
possuía a declaração unilateral de vontade 
não receptícia do povo (em plebiscito), cuja 
eficácia era constitutiva negativa (destituição 
do Presidente da República), nunca se con-
fundiu ela com aresponsabilização penal... Na 
sentença de pronúncia, o juiz tem de dar os 
“motivos do seu convencimento”: em vez da 
certeza, a lei satisfaz-se com a probabilida-
de.. “(MIRANDA, Pontes de; in “Comentários 
á Constituição de 1967 – lmpeachment e Jul-
gamento” – art. 85; Revista dos Tribunais; Pág. 
351/357. O grifo é nosso)

No mesmo diapasão José Afonso da Silva (in 
Curso de Direito Constitucional Positivo; Malheiros edi-
tores; 1999; Pág.5481549), Ricardo Cunha Chimenti (in 

Curso de Direito Constitucional; 2006; Pág. 298/299) 
e Celso Ribeiro Bastos afirmam que:

«O art. 86 da Constituição divide o pro-
cesso de impedimento em duas fases. Na 
primeira, a Câmara dos Deputados limita-se, 
pela maioria de dois terços de seus mem-
bros, a declarar procedente a acusação. Esta 
pronúncia implica tão-só na processabilidade 
do Presidente (ou do Ministro de Estado, em 
crime conexo com o daquele). Não equivale a 
um prejulgamento do acusado, não significa 
que ele seja culpado. Indica, entretanto, que a 
Câmara considerou haver indícios e razoáveis 
provas dos atos imputados aos inculpados. 
Deliberou também que, levando em conta as 
conseqüências políticas do processamento do 
Presidente, naquele momento, não encontrou 
razões de monta que tornassem preferível o 
arquivamento do processo, em atenção aos 
males maiores advindos de um julgamento, 
na ocasião, do Chefe Supremo da Nação”. 
(BASTOS, Celso Ribeiro; in “Curso de Direito 
Constitucional; 1995; Ed. Saraiva; Pág. 349/350. 
O grifo é nosso)

Concluindo o assunto de forma professoral em 
que a metologia da explanação é a tônica, Temístocles 
Brandão Cavalcanti afirma que:

 “a) o processo de impeachment é po-
lítico e a matéria penal nele contida é subsi-
diária, tal como ocorre em relação ao direito 
disciplinar.

O direito penal é fonte, elemento secun-
dário na construção legislativa. O processo 
político tem conteúdo próprio, inconfundível 
com o processo penal.

b) a pena criminal independe da política; 
pode haver responsabilidade política e não 
ocorrer crime previsto na lei penal.

c) o regime de penas também é diverso, 
porquanto a pena política não pode ir além da 
perda do cargo, o que caracteriza a sua na-
tureza política, constituindo em grau elevado, 
modalidade de pena disciplinar.

d) a condenação criminal, importa pela 
jurisdição própria, pode se acumular com a 
pena política, verificando-se, assim, verda-
deiro bis in idem, que estaria vedada caso o 
processo político se confundisse com a pena 
criminal.» (CAVALCANTI, Temístocles Bran-
dão; in “A Constituição Federal Comentada; 
Ed. José Konfino; Vol. li; 1956; Pág.260)
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Alcino Pinto Falcão, comentando a Constituição 
de 1946, dizia sobre a responsabilidade no impeach-
ment que:

“O nosso artigo 89, ao elencar os crimes 
de responsabilidade do Presidente da Repúbli-
ca emprega o vocábulo no sentido restrito, de 
caso que implica em punição. Mas nem toda a 
punição é de natureza penal, podendo ser ape-
nas sanção política, como é o que ocorre nos 
Estados Unidos, no cado do impeachment, 
que nesse ponto se afastou do modelo inglês 
originário, como bem destaca Alfred Muff (op.
cit. pág 27) e com fulcro em De Tocqueville, 
Pistorius e Duguit, ale dando que a decisão 
do Senado poderá ser tida como judiciária 
pela forma e pelos motivos sobre que se fun-
dará, mas será administrativa por seu objeto, 
sendo próximo de um processo disciplinar por 
sua essência. Nós herdamos o instituto de 
segunda mão, pelo conduto norte-americano. 
Em face do que prevê o parágrafo terceiro do 
ad. 62 (“não poderá o Senado Federal impor 
outra pena que não seja a da perda do cargo 
com inabilitação, até cinco anos, para o exer-
cício de qualquer função pública, sem prejuízo 
da ação da justiça ordinária”) está evidente 
que a sanção resultante do impeachment é 
puramente política, caso contrário cair-se-ia, 
eventualmente, num proibido bis in idem. Na 
doutrina alemã, mesmo na atual (p.ex. Von 
Weber), há quem acentue a natureza penal 
do procedimento mas sem razão, como é do 
parecer da maioria, recapitulada por Menzel, 
que conclui que se trata de mero procedimen-
to político, a serviço da ordem constitucional” 
(FALCÃO, Alcino Pinto in “Novas Instituições 
de Direito Político Brasileiro; Rio; Ed. Borsoi; 
1961; Pág. 184/1 85; O grifo é nosso)

Outra observação que se deve fazer é a modifica-
ção no processo de Impeachment alterando o Bloco 
de Constitucionalidade, a Lei 1079/1950, adaptada da 
Constituição de 1946, fazia com que se efetuassem, 
na Câmara dos Deputados, duas etapas processuais, 
uma Inquisitiva, como se fosse um Inquérito Policial e 
outra de Instrução em que o Principio do Contraditório 
seria aperfeiçoado através da possibilidade do acusa-
do apresentar a sua defesa, juntamente com a oitiva 
de testemunhas e depoimentos.

O procedimento da Lei nº 1079/50 foi suprimido 
pela Câmara dos Deputados, no ano de 1992, em razão 
de regras estabelecidas e que foram julgadas perante 
o Supremo Tribunal Federal através do Mandado de 

Segurança nº 21.564 de 10.09.1992, sendo que as-
sim, houve como se fora um processo de parlamenta-
rização do sistema Presidencialista, em consonância 
com o disposto na Constituição Cidadã de 1988, pois 
foi julgada hígida a ordem estabelecida na matéria que 
regia o impeachment da seguinte forma:

a) é competência da Câmara dos Depu-
tados admitir ou não acusação contra o Presi-
dente da República, dando, em caso positivo, 
conhecimento ao Senado Federal, para fins 
de processo e julgamento;

b) os dispositivos da Lei nº 1,079, de 
1950, são aplicáveis, com exceção dos que 
traduzem atos típicos de processo, uma vez 
que a instauração e o julgamento passaram à 
competência privativa do Senado Federal;

c) pro ferido, o parecer pela comissão 
especial, no prazo de sete sessões, a maté-
ria irá ao exame do plenário em votação única 
pelo processo ostensivo nominal, consideran-
do-se admitida a acusação, se nesse sentido 
se manifestarem 2/3 dos Membros da Casa, 
Sendo a decisão sobre a admissibilidade ou 
não da denúncia o ato que a autoriza a ins-
tauração ou não do processo, a regência é 
de ordem legal e não regimental, por efeito 
da aplicação do art. 85, parágrafo único, da 
Constituição Federal;

d) considera inaplicável o art. 188 do Re-
gimento Interno, inclusive porque conflitante 
com o art. 218 do mesmo regimento Lei 1.079, 
de 1950, art 23 combinado com o art. 184, ca-
put e 187, parágrafo 1º, inciso VI do Regimen-
to Interno”. (Impeachment; Supremo Tribunal 
Federal; Imprensa Nacional; 1995/1996).

DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O que a CPMI dos Correios constatou foi a 
existência de uma máquina organizada que tinha 
como centro o chamado VALERIODUTO. Esse sis-
tema funcionou em várias fases – da 12 até a 62 
– como está descrito no Relatório Final da CPMI, às 
fls. 679 até 687. O numerário obtido através desta 
máquina era distribuído para subsidiar as eleições 
municipais, como esmiúça o relatório de fls. 827: 
“7.6.15.1.8 Diagrama 7 – Distribuição de recursos 
a eleições municipais

O Dia grama 7 retrata a concentração de saques 
e transferências bancárias próximas às eleições muni-
cipais de 2004. O período analisado compreendeu os 
meses de agosto e setembro de 2004, portanto dois 
meses antes das eleições municipais.
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O montante de recursos transacionados nesse 
período foi de R$ 3.593.807,77, sendo que, no mês 
que antecedeu as mencionadas eleições, foram mo-
vimentados cerca de R$ 2.160.000,00.

Chama a atenção o fato de que tais transações, 
diferentemente de outras constatadas nos diagramas 
anteriores, passaram a ter valores menores e que-
brados, diferindo do padrão até então observado de 
valores elevados e redondos.

Portanto, diante dos fatos até o momento consta-
tados, o Mensalão, em todas as suas variantes, mos-
tra-se como uma espécie de “Fundo de Recursos” para 
consecução de objetivos político-partidários.”

Em relação a este esquema, o Senhor Presiden-
te da República, muito embora mantivesse posição de 
complacência, insistindo em manter ao seu lado – como 
homem forte de seu governo – o Sr. José Dirceu de 
Oliveira, controverteu a questão, deixando claro que 
nada sabia a respeito das falcatruas comandadas por 
seu mais proeminente assessor, em entrevista conce-
dida em Paris em 17.07.2005 para a jornalista Melissa 
Monteiro:

O senhor foi criador do PT É impossível não as-
sociar a sua imagem à ima em do partido. Hoje ele 
comemora 25 anos e, infelizmente, está envolvido em 
todas essas denúncias de corrupção. Onde foi que o 
Lula, errou?

Lula – Olha, eu tenho o PT como filho, por que 
eu ajudei, sou um dos fundadores do PT. Acho que 
o PT está sendo vítima do seu crescimento, ou seja, 
em 20 anos chegamos à presidência do Brasil, coi-
sas que, em outras partes do mundo, muitos partidos 
demoraram 100 anos para chegar. A minha tese é de 
que o PT tem explicar para sociedade brasileira que 
erros cometeu. Na medida em que o partido trocou a 
direção e está fazendo uma auditoria interna, o Tarso 
Genro tem o compromisso de explicar para a socieda-
de onde e por que o PT errou, e o que vai fazer para 
consertar este erro.

O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que 
é feito no Brasil sistematicamente. Eu acho que as pes-
soas não pensaram direito no que estavam fazendo. O 
PT tem na ética uma de suas marcas mais extraordi-
nárias. E não é por causa do erro de um dirigente ou 
de outro que você no de dizer que o PT está envolvido 
em corrupção. Eu acho que a nova direção do partido 
saberá explicar para a sociedade o que aconteceu com 
o PT e o que vai acontecer daqui para a frente.

Percebe-se que o Sr. Presidente menciona o erro 
– que entende ser algo “sistemático” na política brasi-
leira – como se fosse exclusivo de “algumas pessoas 
do PT”, dentre as quais ele não se incluía.

Chega a ser curioso que, segundo o seu raciocí-
nio, a culpa de toda a corrupção que envolve o PT, em 
uma última instância, seria do povo brasileiro.

Que – seduzido pela figura do trabalhador que 
enchia a boca para clamar por ética e probidade na 
política – proporcionou um crescimento meteórico do 
partido criado por ele, crescimento este que acabou 
sendo o responsável pelo seu corrompimento ético.

O que o Senhor Presidente não explicou à época, 
foi o fato de que o último e principal beneficiário de to-
das as irregularidades apontadas pela CPMI seria ele 
e seu vice. Todas as pessoas que cometeram o “erro 
sistemático’ como ele nominará, trabalharam, em úl-
tima instância, a favor do objetivo que ele perseguia 
desde 1989 – a Presidência da República”.

 Valerioduto ou Caixa-Dois, qualquer das duas 
formas, consubstanciadas, levará a incidência da cor-
rupção eleitoral, pois, através de dinheiro espúrio se 
injeta verba no partido adulterando o resultado nas ur-
nas, sem a contabilização da Justiça Eleitoral, e com 
numerário de fontes escusas.

Pois bem, com a publicação do livro do Sr. Ri-
cardo Kotscho, os argumentos dos ora denunciados 
caem por terra. Segundo a obra – que não se trata de 
publicação de ficção, mas texto documental autobio-
gráfico, o autor teria presenciado uma reunião onde a 
semente do mensalão (ou caixa-dois de campanha) 
fora plantada pelo Senhor Presidente da República, o 
Senhor Vice-Presidente da República, o Sr. José Dir-
ceu e o Presidente do Partido Liberal.

Luis Inácio Lula da Silva não fora traído traiu o 
povo brasileiro!

O art. 85, inciso V, da Constituição Federal, reza 
que é crime de responsabilidade aquele praticado 
contra a probidade na administração, sendo que a Lei 
1.079/50, regulamentando o texto constitucional, ex-
pressa, o seguinte:

“Art. 9 – São crimes de responsabilidade 
contra a probidade na administração”:

Inciso 7 – proceder de modo incompatível com a 
dignidade, a honra e o decoro do cargo.

Ora, Excelentíssimos Senhores Presidente e Vice-
presidente da República, ao contrário do que o primeiro 
alegou ao povo brasileiro, tinham pleno e incontestável 
conhecimento das práticas ilegais que seriam levadas 
a efeito por seus assessores mais próximos. Isso se 
desconsiderarmos a hipótese de que – naquele quar-
to narrado pelo jornalista Ricardo Kotscho – tenham 
eles próprio idealizado o “mensalão” (ou caixa-dois 
de campanha).

Diante deste novo cenário, fica fácil entender o 
constante aparelhamento da máquina estatal, como 
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instrumento de viabilização de tráfico de influência. 
Efetivando-se tal aparelhamento com a anuência dos 
ora Denunciados, permitem-se todo o tipo de infração 
as leis de ordem pública que regulam as licitações, as 
eleições, a administração, a moralidade, a impessoa-
lidade e todo o séqüito impostergável dos valores da 
república e da federação.

 Vejamos o significado morfológico dos adjeti-
vos enumerados no inciso sete, do artigo 90 da Lei 
1.079/50:

“Dignidade 1. Na linguagem jurídica em 
geral quer dizer a) qualidade moral que infunde 
respeito; b) honraria; título ou cargo de elevada 
graduação; respeitabilidade; e) nobreza ou qua-
lidade do que é nobre...” (DINIZ, Maria Helena; 
in “Dicionário Jurídico”; Volume 2 – D-I; 1998; 
Ed. Saraiva; pág. 133; (Grifo Nosso)

“Honra. 14..) 2.Nas linguagens jurídica 
e comum:

a) crédito oriundo da probidade ou do 
bom procedimento; 

b) manifestação de consideração e esti-
ma tributada a alguém (Aristóteles); 

c) valor social reconhecido pelo grupo 
a alguém que se destaque na arte, ciência 
etc.; 

d) sentimento que leva o homem a pro-
curar merecer e manter a consideração pú-
blica.

e) homenagem ao talento, à virtude e às 
boas qualidades da pessoa;

f) fama;
g) probidade;
h) celebridade;
i) virgindade, castidade;
j) manifestação exterior de respeito;
k) pessoa que pelo seu talento ou méri-

to dignifica a classe a instituição ou o país a 
que pertence;

l) dignidade daquele que age de confor-
midade com a moral;

m) valor moral da pessoa...”
“Decoro. 1. Na linguagem jurídica em 

geral, quer dizer:
a) honradez, dignidade ou moral;
b) decência;
c) respeito a si mesmo e aos outros...” 

(op. Cit.; pág. 24; Grifo Nosso)
Diante de tais definições, o ofício que se 

atribui a Vossas Excelências, na qualidade de 
representantes do povo brasileiro é que, à luz 
dos preceitos éticos e morais comuns à toda 
nação, oriundos de nossas raízes e constumes 
históricos se torna relativamente fácil:

Basta que os nobres parlamentares, dian-
te de provas incontestáveis de que os Exmos. 
Srs. Presidente e Vice-presidente da República 
estiveram presentes em reunião onde se de-
lineou as linhas do que posteriormente seria 
denunciado como “mensalão” (ou caixa-dois 
de companha), e diante do fato de que as mes-
mas autoridades em questão vieram a público 
e manifestaram seu total desconhecimento das 
irregularidades em questão – dizendo-se traí-
das por aqueles que desta forma procederam, 
analisem se tal atitude:

a) É compatível com a “qualidade moral 
que infunde respeito”;

b) Corresponde à atitude típica da “digni-
dade daquele que age de conformidade com 
a moral”; e

c) Corresponde à atitude de “respeito a 
si mesmo e aos outros”

Diante do fato de que Vossas Excelências são 
representantes de um povo para quem aquele que 
conspira, é conivente ou pratica crime e aquele que 
mente da forma mais pueril à toda uma nação, não é 
digno de adjetivos com digno, honrado, e decoroso, o 
Excelentíssimo Sr. Presidente da República e o Exmo. 
Sr. Vice-Presidente da República não mais guardam 
os requisitos indispensáveis à sua manutenção nos 
respectivos cargos, devendo – por essa razão – serem 
demovidos dos mesmos.

É necessário ressaltar que só é legítimo um par-
lamento que representa não só os desejos, mas a cul-
tura de um povo. Diante das provas que ora se apre-
senta, no sentido de que os Denunciados, além de se 
utilizarem de práticas espúrias e se beneficiarem de 
relações e operações financeiras irregulares para al-
cançarem seus atuais cargos, ainda mentiram a toda 
uma nação, afirmando de forma taxativa que nada 
sabiam a respeito das falcatruas levadas a efeito por 
seus assessores mais próximos, só nos resta esperar 
que esta casa cumpra com seu dever e mostre guar-
dar ainda a representatividade popular.

Aceitando como válidas as atitudes perpetradas 
pelos ora Denunciados, Vossas Excelências estarão 
agindo como representantes do povo de outra nação 
que não o Brasil.

Do Pedido 
Parafraseando o encerramento histórico da Pe-

tição de Impeachment contra o Presidente Collor, le-
vada a efeito pela ABI e pela OAB, em 1992: 

Investidos da função de juizes e compenetrados 
da importância histórica da decisão que vão pro ferir, 
os membros do Congresso Nacional hão de inspirar-
se na lição de Rui Barbosa, quando invocou os dizeres 
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do grande pregador do Século XVII, o Padre Manuel 
Bernardes:

“A todo que faz pessoa de juiz, ou minis-
tro, manda Deus que não considere na parte 
a razão de príncipe poderoso ou de pobre 
desvalido, senão só a razão de seu próximo. 
Bem praticou esta virtude Canuto, rei dos vân-
dalos, que, mandando justiçar uma quadrilha 
de salteadores, e pondo um deles embargos 
de que era parente dei Rey, respondeu: se 
provar que é nosso parente, razão é que lhe 
façam a forca mais alta.”

“Nem hão de olvidar, também, o ensina-
mento de Edmund Burke:”

“É por este tribunal que os governantes 
que abusam do poder são julgados; não se-
gundo as minúcias e refinamentos da teoria 
criminal, mas de acordo com os largos e sóli-
dos princípios da moralidade.”

Assim sendo, pelos fatos acima imputados, de-
nuncia-se, a Sua Excelência, Luiz Inácio Lula da Silva, 
Presidente da República e Sua Excelência José de 
Alencar, Vice-presidente da República, por infração ao 
artigo 85, inciso V, da Constituição Federal e ao artigo 
9º, inciso 7, da Lei 1.079, de 10 de abril de 1950, reque-
rendo que, recebida esta como objeto de deliberação 
e admitida nessa Câmara dos Deputados, a acusação 
ora formulada, seja a mesma remetida para julgamento 
ao Senado Federal, onde há de ser julgada proceden-
te, para o fim de se impor ao denunciado as sanções 
da perda do cargo e da inabilitação para o exercício 
da função pública, pelo prazo de oito anos.

Obrando assim, a signatária provará perante a 
Nação, que a democracia é uma via expressa com 
duas mãos. Ela possibilita que o eleitor vote, como a 
signatária votou no Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio 
Lula da Silva para a ocupação do cargo de Presidente 
da República, mas permite também que, alterando-se 
as condições de legitimidade do governante, o eleitor 
revogue a confiança nele depositada peticionando pe-

rante o Tribunal da Nação que é o Congresso Nacio-
nal, fazendo viva e presente na história cívica a lição 
ministrada por Thomas Jefferson, quando este gravou 
as palavras inscritas na Declaração de Independência 
das Colônias Americanas: 

Justos poderes do consentimento dos governa-
dos. Que, sempre que qualquer outra forma de gover-
no tornar-se destruidora destes objetivos, é direito do 
Povo alterá-la ou aboli-la, e instituir um novo Governo 
que tenha, nestes princípios, o seu fundamento, e or-
ganizando seus poderes de tal forma a assegurar a 
sua Segurança e Felicidade.”

No mesmo diapasão, a Declaração Francesa de 
1789 preleciona: 

“XV – A sociedade tem o direito de pedir 
contas de sua administração a todos os agen-
tes do poder público.”

“XVI – Toda a sociedade na qual a ga-
rantia dos direitos não é assegurada, nem a 
separação dos poderes determinada, não tem 
constituição.”

Das provas:

Requer-se a juntada de cópia de documentos 
pertinentes dos autos da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito dos “Correios”, criada para apurar os fatos 
ali contidos e relatados que envolveram Ex-Ministros e 
Funcionários diretamente nomeados por sua Excelên-
cia o Presidente da República, bem como da Denúncia 
do Exmo. Sr. Procurador Geral da República, perante 
o STF, acerca daquelas imputações, protestando-se 
pelo interrogatório dos denunciados, pela produção 
de prova documental, se necessário, pela inquirição 
das testemunhas abaixo arroladas:

1. Ricardo Kotscho;
2. Roberto Jefferson;
3. Valdemar Costa Neto;
4. José Dirceu;
5. Paulo Rocha;
6. Aldo Rebelo.
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DECISÃO DO PRESIDENTE

Cuida-se de recurso apresentado pela Senho-
ra Ana Elizabeth NoII Prudente contra decisão que 
deixou de receber denúncia de sua autoria contra o 
Presidente da República.

O Recurso não é subscrito por Deputado Federal.
O Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

admite o oferecimento de denúncia imputando crime 
de responsabilidade ao Presidente da República por 
qualquer cidadão (art. 218), mas não estende essa per-
missão ao oferecimento de outras proposições como o 
recurso que leva o assunto ao Plenário da Casa. 

O oferecimento de proposições na Câmara dos 
Deputados, salvo a iniciativa decorrente de previsão 
constitucional expressa para determinados projetos 
de lei, o que não é o caso, é prerrogativa dos Depu-
tados federais, a teor do disposto no art. 226, inciso 
I, do RICD.

Já as proposições são arroladas no art. 100, § 
1º, do Regimento Interno, onde o recurso é citado ex-
pressamente.

Assim, qualquer cidadão pode provocar a instau-
ração do processo na Câmara. Iniciado o processo, po-
rém, o impulso é oficial, não se admitindo a prática de 
qualquer ato por quem não seja Deputado Federal.

Dessa forma, publicada a decisão que não recebe 
denúncia por crime de responsabilidade contra o Presi-
dente da República, qualquer Deputado Federal pode 
insurgir-se contra ela, por meio do recurso previsto no 
art. 218, § 3º, do RICD, mas o Autor da denúncia, não 
sendo Deputado, não pode fazê-lo.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Oficie-se à Recorrente, publique-se e, 
após, arquive-se.

Brasília, 17 de novembro de 2006. – Aldo 
Rebelo, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 577, DE 2006  

(Do Sr. Devanir Ribeiro e outros)

Dá nova redação ao caput do art. 112, 
com o objetivo de aumentar a destinação 
de recursos da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios para a ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino, e 
introduz o § 6º ao citado artigo.

Despacho: Apense-se à (ao) PEC nº 
416/2001. 

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º O art. 212 da Constituição Federal passa 
a ter a seguinte redação:

“Art. 212. A União aplicará, anualmente, 
nunca menos de vinte e cinco por cento, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, trinta por cento, no mí-
nimo, da receita resultante de impostos, com-
preendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino.

 ..............................................................
§ 6º Cinco por cento, no mínimo, dos re-

cursos dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios a que se refere o caput serão apli-
cados no financiamento do transporte escolar, 
da alimentação escolar e do material didático, 
em complementação a outras fontes de recur-
sos destinadas à mesma finalidade.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação e seus efeitos financeiros a 
partir do ano subseqüente ao de sua promulgação.

Justificação

Estamos todos de acordo em que investimentos 
públicos constantes e significativos em educação são 
determinantes para dar suporte ao desenvolvimento 
do País em bases sustentadas e mais equilibradas, no 
que diz respeito à repartição do produto social entre 
os diversos segmentos de nossa população.

Nada obstante, tais investimentos públicos de-
vem irrigar financeiramente os programas de ensino 
desde as creches até os programas de graduação e 
pós-graduação, de modo compatível com as modernas 
e complexas exigências das sociedades do conheci-
mento em qualquer parte do mundo.

Desde a criação do FUNDEF, temos visto que o 
Poder Público vem adotando novo posicionamento em 
relação ao assunto, enfatizando a destinação de recur-
sos para a remuneração condigna aos professores e 
para o seu aprimoramento profissional, elementos in-
dispensáveis à busca de melhores resultados na área 
da formação e capacitação de nossos estudantes.

Agora, com o FUNDEB prestes a ser aprovado 
entre nós, a partir da promulgação da PEC que lhe 
deu origem, ficou ainda mais clara a importância da 
educação como fator decisivo de ascensão social e de 
preparação de nossos estudantes para um novo es-
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tágio, mais compatível com os novos e desafiadores 
tempos, onde o conhecimento se sobrepõe como ele-
mento estratégico até mesmo em relação às riquezas 
naturais de cada nação.

Temos visto um aumento constante de matrículas 
nas escolas em todos os níveis de educação, já a par-
tir das creches, passando pelo ensino fundamental e 
médio, alcançando o ensino superior e de pós-gradua-
ção. Se a demanda por matrículas cresce significativa-
mente nas instituições públicas de ensino, observamos 
que permanecem entre nós, já há um bom tempo, os 
percentuais de vinculação constitucional de 18%, na 
União, e 25% , nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios, dos impostos e transferências para a ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino.

A criação do FUNDEF e mais recentemente a 
aprovação nesta Casa do FUNDEB acabaram não al-
terando os citados percentuais, ainda que tais instru-
mentos tendam a pressionar os gastos públicos com 
o ensino para patamares mais elevados.

Esta Proposta de Emenda à Constituição incide 
exatamente sobre as mais importantes fontes de finan-
ciamento do ensino público em todos os seus estágios, 
quais sejam os tributos federais e estaduais, alterando 
os referidos percentuais para patamares mais eleva-
dos, conforme vimos.

Daí a importância da presente proposição como 
estratégia a obrigar o governante, nas três esferas 
políticas, a aplicar maior volume de recursos em uma 
área tão nobre para a sociedade brasileira. A presente 
alteração implica automaticamente um aumento dos 
recursos destinados ao FUNDEB, caso a PEC que o 
criou seja promulgada brevemente, como todos es-
peramos.

De outra parte, já temos Estados como São Pau-
lo, Rio de Janeiro e Piauí, que estabeleceram nas res-
pectivas Constituições a aplicação mínima de 30% dos 
recursos de impostos e transferências à manutenção 
e desenvolvimento do ensino, como há outros, nos 
quais tais destinações vêm, na prática, suplantando o 
mínimo constitucional destinado ao ensino.

Por último, e não menos importante, a segunda 
alteração que estamos propondo, ao incluir o § 6º ao 
art. 212 da Constituição, na forma acima especificada, 
deve-se a uma realidade notável em nosso País: estu-
dantes muitas vezes são impedidos de prosseguir em 
seus estudos por conta do elevado custo que envolve 
as lides escolares.

Entre outras pressões de custo da atividade es-
colar, temos o custo dos transportes até a escola, do 
material escolar, cada vez mais significativo, dos uni-

formes, que acabam desestimulando o estudante a 
prosseguir a carreira estudantil, sobretudo entre as 
camadas da população mais pobres.

Assim, estamos propondo que deva ser objetiva-
mente estimulada, pela via constitucional, a destinação 
regular de recursos orçamentários para o financiamen-
to de programas suplementares e afins, nas áreas de 
alimentação e de saúde do estudante, ou de apoio 
material nas áreas de transporte e do material didáti-
co. Já temos experiências bem sucedidas, como a que 
ocorreu recentemente nestas áreas na Prefeitura de 
São Paulo, promovendo ganhos sociais incontestáveis, 
com reflexos extremamente positivos nos indicadores 
de evasão escolar.

Diante do exposto, conclamamos os nobres Pa-
res neste Parlamento a apoiarem esta nossa iniciativa, 
sensíveis que são à importância da educação como ins-
trumento de desenvolvimento nacional. Estamos certos 
de que a medida aqui proposta poderá contribuir ainda 
mais para melhorar os nossos indicadores escolares, 
sabidamente em posições pouco confortáveis quando 
comparados aos indicadores de grande parte dos pa-
íses com os quais competimos por investimentos ou 
por espaços no complexo mundo dos negócios.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Devanir Ribeiro.

Proposição: PEC-577/2006

Autor: Devanir Ribeiro e outros

Data de Apresentação: 8-11-2006 16:04:25

Ementa: Dá nova redação ao caput do art. 112, com 
o objetivo de aumentar a destinação de recursos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-
pios para a manutenção e desenvolvimento do ensino, 
e introduz o § 6º ao citado artigo.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Total de Assinaturas:

Confirmadas:193
Não Conferem:11
Fora do Exercício:0
Repetidas:12
Ilegíveis:0
Retiradas:0

Assinaturas Confirmadas

1 – ADÃO PRETTO (PT – RS)
2 – ADELOR VIEIRA (PMDB – SC)
3 – ALBERTO FRAGA (PFL – DF)
4 – ALCEU COLLARES (PDT – RS)
5 – ALEX CANZIANI (PTB – PR)
6 – ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB – RJ)
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7 – ALMIR SÁ (PL – RR)
8 – ANA ALENCAR ( – )
9 – ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE)
10 – ANGELA GUADAGNIN (PT – SP)
11 – ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
12 – ANIVALDO VALE (PSDB – PA)
13 – ANSELMO (PT – RO)
14 – ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE)
15 – ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)
16 – ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
17 – ANTONIO CRUZ (PP – MS)
18 – ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
19 – ÁTILA LINS (PMDB – AM)
20 – ÁTILA LIRA (PSDB – PI)
21 – BABÁ (PSOL – PA)
22 – BETINHO ROSADO (PFL – RN)
23 – BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS)
24 – BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG)
25 – BOSCO COSTA (PSDB – SE)
26 – CABO JÚLIO (PMDB – MG)
27 – CARLITO MERSS (PT – SC)
28 – CARLOS ABICALIL (PT – MT)
29 – CARLOS BATATA (PFL – PE)
30 – CARLOS NADER (PL – RJ)
31 – CELCITA PINHEIRO (PFL – MT)
32 – CÉSAR MEDEIROS (PT – MG)
33 – CHICÃO BRÍGIDO (PMDB – AC)
34 – CHICO ALENCAR (PSOL – RJ)
35 – CHICO DA PRINCESA (PL – PR)
36 – COLOMBO (PT – PR)
37 – CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG)
38 – DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
39 – DARCI COELHO (PP – TO)
40 – DELEY (PSC – RJ)
41 – DEVANIR RIBEIRO (PT – SP)
42 – DOMICIANO CABRAL (PSDB – PB)
43 – DR. FRANCISCO GONÇALVES (PPS – MG)
44 – DR. HELENO (PSC – RJ)
45 – DR. RIBAMAR ALVES (PSB – MA)
46 – DURVAL ORLATO (PT – SP)
47 – EDINHO BEZ (PMDB – SC)
48 – EDIR OLIVEIRA (PTB – RS)
49 – EDSON DUARTE (PV – BA)
50 – EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
51 – EDUARDO CUNHA (PMDB – RJ)
52 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
53 – ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA – SP)
54 – ENIO TATICO (PTB – GO)
55 – ENIVALDO RIBEIRO (PP – PB)
56 – ÉRICO RIBEIRO (PP – RS)
57 – FÁTIMA BEZERRA (PT – RN)
58 – FÉLIX MENDONÇA (PFL – BA)
59 – FERNANDO CORUJA (PPS – SC)

60 – FERNANDO FERRO (PT – PE)
61 – FLEURY (PTB – SP)
62 – FRANCISCO APPIO (PP – RS)
63 – FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR)
64 – FRANCISCO TURRA (PP – RS)
65 – GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA)
66 – GERALDO RESENDE (PPS – MS)
67 – GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP)
68 – GERVÁSIO SILVA (PFL – SC)
69 – GILMAR MACHADO (PT – MG)
70 – GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL)
71 – GONZAGA MOTA (PSDB – CE)
72 – GUILHERME MENEZES (PT – BA)
73 – HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
74 – HENRIQUE AFONSO (PT – AC)
75 – HERCULANO ANGHINETTI (PP – MG)
76 – ILDEU ARAUJO (PP – SP)
77 – INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE)
78 – INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE)
79 – IRINY LOPES (PT – ES)
80 – ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG)
81 – IVO JOSÉ (PT – MG)
82 – JAIR BOLSONARO (PP – RJ)
83 – JAIR DE OLIVEIRA (PMDB – ES)
84 – JAMIL MURAD (PCdoB – SP)
85 – JOÃO BATISTA (PP – SP)
86 – JOÃO CALDAS (PL – AL)
87 – JOÃO MAGNO (PT – MG)
88 – JOÃO MENDES DE JESUS (S.PART. – RJ)
89 – JOÃO PAULO CUNHA (PT – SP)
90 – JOEL DE HOLLANDA (PFL – PE)
91 – JORGE ALBERTO (PMDB – SE)
92 – JORGE BITTAR (PT – RJ)
93 – JORGE GOMES (PSB – PE)
94 – JORGE PINHEIRO (PL – DF)
95 – JOSÉ CHAVES (PTB – PE)
96 – JOSÉ MENTOR (PT – SP)
97 – JOSÉ MILITÃO (PTB – MG)
98 – JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS (PL – MG)
99 – JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ)
100 – JÚLIO CESAR (PFL – PI)
101 – JÚLIO DELGADO (PSB – MG)
102 – LAURA CARNEIRO (PFL – RJ)
103 – LEONARDO MATTOS (PV – MG)
104 – LEONARDO MONTEIRO (PT – MG)
105 – LEONARDO VILELA (PSDB – GO)
106 – LINCOLN PORTELA (PL – MG)
107 – LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
108 – LUCIANO ZICA (PT – SP)
109 – LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS)
110 – LUIZ BASSUMA (PT – BA)
111 – LUIZ CARREIRA (PFL – BA)
112 – LUIZ COUTO (PT – PB)
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113 – LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT – SP)
114 – LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
115 – LUIZA ERUNDINA (PSB – SP)
116 – MANATO (PDT – ES)
117 – MANOEL SALVIANO (PSDB – CE)
118 – MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
119 – MARCELO ORTIZ (PV – SP)
120 – MARCO MAIA (PT – RS)
121 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
122 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
123 – MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
124 – MAURO LOPES (PMDB – MG)
125 – MAURO PASSOS (PT – SC)
126 – MEDEIROS (PL – SP)
127 – MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
128 – MIGUEL DE SOUZA (PL – RO)
129 – MILTON MONTI (PL – SP)
130 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
131 – MORAES SOUZA (PMDB – PI)
132 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
133 – NELSON MEURER (PP – PR)
134 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
135 – NEUCIMAR FRAGA (PL – ES)
136 – NILSON MOURÃO (PT – AC)
137 – NILSON PINTO (PSDB – PA)
138 – NILTON BAIANO (PP – ES)
139 – NILTON CAPIXABA (PTB – RO)
140 – ODAIR CUNHA (PT – MG)
141 – OLAVO CALHEIROS (PMDB – AL)
142 – OSMÂNIO PEREIRA (PTB – MG)
143 – OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
144 – OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
145 – OSVALDO REIS (PMDB – TO)
146 – PAES LANDIM (PTB – PI)
147 – PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR)
148 – PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE)
149 – PASTOR REINALDO (PTB – RS)
150 – PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM)
151 – PAULO BALTAZAR (PSB – RJ)
152 – PAULO BAUER (PSDB – SC)
153 – PAULO FEIJÓ (PSDB – RJ)
154 – PAULO GOUVÊA (PL – RS)
155 – PAULO PIMENTA (PT – RS)
156 – PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
157 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
158 – PEDRO NOVAIS (PMDB – MA)
159 – PHILEMON RODRIGUES (PTB – PB)
160 – POMPEO DE MATTOS (PDT – RS)
161 – PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA (PP – SP)
162 – PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP)
163 – RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB – CE)
164 – RAUL JUNGMANN (PPS – PE)
165 – REINALDO BETÃO (PL – RJ)
166 – RENATO CASAGRANDE (PSB – ES)

167 – RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE)
168 – RICARDO BARROS (PP – PR)
169 – RICARDO BERZOINI (PT – SP)
170 – RICARDO IZAR (PTB – SP)
171 – ROBERTO GOUVEIA (PT – SP)
172 – ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL)
173 – RUBENS OTONI (PT – GO)
174 – SALATIEL CARVALHO (PFL – PE)
175 – SANDES JÚNIOR (PP – GO)
176 – SANDRO MABEL (PL – GO)
177 – SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG)
178 – SIGMARINGA SEIXAS (PT – DF)
179 – SILAS BRASILEIRO (PMDB – MG)
180 – SILAS CÂMARA (PTB – AM)
181 – SIMÃO SESSIM (PP – RJ)
182 – SIMPLÍCIO MÁRIO (PT – PI)
183 – TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS)
184 – VADINHO BAIÃO (PT – MG)
185 – VICENTE ARRUDA (PSDB – CE)
186 – VICENTINHO (PT – SP)
187 – VILMAR ROCHA (PFL – GO)
188 – VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG)
189 – VITORASSI (PT – PR)
190 – WELLINGTON FAGUNDES (PL – MT)
191 – WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
192 – ZÉ LIMA (PP – PA)
193 – ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)

Assinaturas que Não Conferem

1 – CARLOS DUNGA (PTB – PB)
2 – CLÁUDIO MAGRÃO (PPS – SP)
3 – ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG)
4 – JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB – BA)
5 – JOSÉ LINHARES (PP – CE)
6 – MORONI TORGAN (PFL – CE)
7 – TATICO (PTB – DF)
8 – WELLINGTON ROBERTO (PL – PB)
9 – ZÉ GERALDO (PT – PA)
10 – ZÉ GERARDO (PMDB – CE)
11 – ZICO BRONZEADO (PT – AC)

Assinaturas Repetidas
1 – ADELOR VIEIRA (PMDB – SC)
2 – CÉSAR MEDEIROS (PT – MG)
3 – EDUARDO VALVERDE (PT – RO)
4 – FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR)
5 – ILDEU ARAUJO (PP – SP)
6 – JOSÉ MILITÃO (PTB – MG)
7 – MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
8 – MIGUEL DE SOUZA (PL – RO)
9 – NELSON MEURER (PP – PR)
10 – VICENTINHO (PT – SP)
11 – WELLINGTON ROBERTO (PL – PB)
12 – ZÉ GERALDO (PT – PA)
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 Nº 123–E, DE 2004  

(Do Sr. Jutahy Junior)  
OFÍCIO Nº 1.956/2006 – SF

Emendas do Senado Federal ao Proje-
to de Lei Complementar nº 123-D, de 2004 
– Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte.

Despacho: À Comissão Especial desti-
nada a proferir parecer ao Projeto de Lei Com-
plementar nº 123, de 2004, que “regulamenta 
o parágrafo único do Art. 146 e o Inciso IX do 
Art. 170 da Constituição Federal e da outras 
providências”.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do plenário.

AUTÓGRAFOS DO PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 123-D/2004, APROVADO NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS EM 5-9-2006

Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido 
a ser dispensado às microempresas e empresas de 
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, espe-
cialmente no que se refere:

I – à apuração e recolhimento dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios, mediante regime único de ar-
recadação, inclusive obrigações acessórias;

II – ao cumprimento de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias, inclusive obrigações acessórias;

III – ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive 
quanto à preferência nas aquisições de bens e servi-
ços pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associa-
tivismo e às regras de inclusão;

§ 1º Cabe ao Comitê Gestor, de que trata o art. 
2º, I apreciar a necessidade de revisão dos valores 
expressos da moeda nesta lei complementar.

§ 2º A atualização dos valores deliberada pelo 
Comitê Gestor será efetivada mediante a edição de 
lei ordinária.

Art. 2º o tratamento diferenciado e favorecido a ser 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno 

porte de que trata o art. 1º desta lei complementar será 
gerido pelas instâncias a seguir especificadas:

I – Comitê Gestor de Tributação das Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte, composto por 
dois representantes da Secretaria da Receita Federal 
e dois representantes da Secretaria de Receita Pre-
videnciária, como representantes da União, dois dos 
Estados e do Distrito Federal e dois dos Municípios, 
para tratar dos aspectos tributários; e

II – Fórum Permanente das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, com a participação dos 
órgãos federais competentes e das entidades vincula-
das ao setor, para tratar dos demais aspectos.

§ 1º O Comitê de que trata o inciso I será presidido 
e coordenado por um dos representantes da União.

§ 2º Os representantes dos Estados e do Distrito 
Federal no Comitê referido no inciso I serão indicados 
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CON-
FAZ) e os dos Municípios serão indicados, um pela 
entidade representativa das Secretarias de Finanças 
das Capitais e outro pelas entidades de representação 
nacional dos municípios brasileiros.

§ 3º As entidades de representação referidas no 
§ 2º serão aquelas regularmente constituídas em um 
ano antes da publicação desta lei complementar.

§ 4º O Comitê Gestor elaborará seu regimento 
interno mediante resolução.

§ 5º O Fórum referido no inciso II, que tem por 
finalidade orientar e assessorar a formulação e coor-
denação da política nacional de desenvolvimento das 
microempresas e empresas de pequeno porte, bem 
como acompanhar e avaliar a sua implantação, será 
presidido e coordenado pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior.

CAPÍTULO II 
Da Definição de Microempresa e de  

Empresa de Pequeno Porte

Art. 3º Para os efeitos desta lei complementar, 
consideram–se microempresas ou empresas de pe-
queno porte, a sociedade empresária, a sociedade 
simples e o empresário a que se refere o art. 966 da 
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 
registrados no Registro de empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
desde que:

I – no caso das microempresas, o empresário, 
a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, auferir, em 
cada ano–calendário, receita bruta igual ou inferior a 
R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
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II – no caso das empresas de pequeno porte, o 
empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
que auferir, em cada ano–calendário, receita bruta 
superior a 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 
e igual ou inferior a R$2.400.000,00 (dois milhões e 
quatrocentos mil reais).

§ 1º Considera–se receita bruta, para fins do dis-
posto no caput, o produto da venda de bens e serviços 
nas operações de conta própria, o preço dos serviços 
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, 
não incluídas as vendas canceladas e os descontos 
incondicionais concedidos.

§ 2º No caso de início de atividade no próprio 
ano–calendário, o limite a que se refere o caput 
será proproporcional ao número de meses em que 
a microempresa ou a empresa de pequeno porte 
houver exercido atividade, inclusive, as frações de 
meses.

§ 3º O enquadramento do empresário ou da so-
ciedade simples ou empresária como microempresa 
ou empresa de pequeno porte, bem como o seu de-
senquadramento, não implicarão alteração, denúncia 
ou qualquer restrição em relação a contratos por elas 
anteriormente firmados.

§ 4º Não se inclui no regime diferenciado e favo-
recido previsto nesta lei complementar, para nenhum 
efeito legal, a pessoa jurídica:

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou repre-

sentação, no País, de pessoa jurídica com sede no 
exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que 
seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra 
empresa que receba tratamento jurídico diferencia-
do nos termos desta lei complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso IX do art. 3º;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 
10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada por esta lei complementar, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do art. 3º;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou 
equiparado, de outra pessoa jurídica com fins lucra-
tivos, desde que a receita bruta global ultrapasse o 
limite de que trata o inciso II do art. 3º;

VI – constituídas sob a forma de cooperativas, 
salvo as de consumo;

VII – que participe do capital de outra pessoa 
jurídica;

VIII – que exerça atividade de banco comercial, 
de investimentos e de desenvolvimento, de caixa eco-
nômica, de sociedade de crédito, financiamento e in-
vestimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de 
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, 
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros 
privados e de capitalização ou de previdência com-
plementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão ou 
qualquer outra forma de desmembramento de pessoa 
jurídica que tenha ocorrido em um dos cinco anos-ca-
lendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por 
ações.

§ 5º O disposto nos incisos IV e VII do § 4º não 
se aplica à participação no capital de cooperativas 
de crédito, bem como em centrais de compras, bol-
sas de subcontratação, no consórcio previsto nes-
ta lei complementar, e associações assemelhadas, 
sociedades de interesse econômico, sociedades de 
garantia solidária e outros tipos de sociedade, que 
tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos 
interesses econômicos das microempresas e empre-
sas de pequeno porte.

§ 6º Na hipótese de a microempresa ou empresa 
de pequeno porte incorrer em alguma das situações 
previstas nos incisos do § 4º será excluída do regime de 
que trata esta lei complementar com efeitos a partir do 
mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

§ 7º Observado o disposto no § 2º no caso de 
início de atividades, a microempresa que, no ano-ca-
lendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto 
no inciso I do caput passa, no ano-calendário seguinte, 
à condição de empresa de pequeno porte.

§ 8º Observado o disposto no § 2º no caso de 
início de atividades, a empresa de pequeno porte que, 
no ano-calendário, não ultrapassar o limite de receita 
bruta anual prevista no inciso I do caput passa, no ano-
calendário seguinte, à condição de microempresa.

§ 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-
calendário, exceder o limite de receita bruta anual 
previsto no inciso II do caput fica excluída, no ano-
calendário seguinte, do regime diferenciado e favore-
cido previsto por esta lei complementar para todos os 
efeitos legais.

§ 10. A microempresa e a empresa de pequeno 
porte que no decurso do ano-calendário de início de 
atividade ultrapassar o limite de R$200.000,00 (du-
zentos mil reais) multiplicados pelo número de meses 
de funcionamento nesse período estará excluída do 
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regime desta lei complementar com efeitos retroativos 
ao início de suas atividades.

§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Esta-
dos e seus respectivos Municípios adotarem o disposto 
nos incisos I e II do art. 19 e no art. 20, caso a receita 
bruta auferida durante o ano-calendário de início de 
atividade ultrapasse o limite de cem mil reais ou cen-
to e cinqüenta mil reais, respectivamente, multiplica-
dos pelo número de meses de funcionamento nesse 
período estará excluída do regime tributário previsto 
nesta lei complementar em relação ao pagamento dos 
tributos estaduais e municipais com efeitos retroativos 
ao início de suas atividades.

§ 12. A exclusão do regime desta lei complemen-
tar de que tratam os §§ 10 e 11 não retroagirão ao iní-
cio das atividades se o excesso verificado em relação 
à receita bruta não for superior a vinte por cento dos 
respectivos limites referidos naqueles parágrafos, hi-
póteses em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no 
ano-calendário subseqüente.

CAPÍTULO III  
Da Inscrição e da Baixa

Art. 4º Na elaboração de normas de sua com-
petência, os órgãos e entidades envolvidos na aber-
tura e fechamento de empresas, dos três níveis de 
governo, deverão considerar a unicidade do proces-
so de registro e de legalização de empresários e 
de pessoas jurídicas, para tanto devendo articular 
as competências próprias com aquelas dos demais 
membros, e buscar, ela conjunto, compatibilizar e in-
tegrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade 
de exigências e garantir a linearidade do processo, 
da perspectiva do usuário.

Art. 5º Os órgãos e entidades envolvidos na aber-
tura e fechamento de empresas, dos três níveis de go-
verno, no âmbito de suas atribuições, deverão manter 
à disposição dos usuários, de forma presencial e pela 
rede mundial de computadores, informações, orienta-
ções e instrumentos, de forma integrada e consolidada, 
que permitam pesquisas prévias às etapas de registro 
ou inscrição, alteração e baixa de empresários e pes-
soas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza 
quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade 
do registro ou inscrição.

Parágrafo único. As pesquisas prévias à elabo-
ração de ato constitutivo ou de sua alteração deverão 
bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e 
entidades competentes:

I – da descrição oficial do endereço de seu in-
teresse e da possibilidade de exercício da autoridade 
desejada no local escolhido;

II – de todos os requisitos a serem cumpridos 
para obtenção de licenças de autorização de funcio-
namento, segundo a atividade pretendida, o porte, o 
grau de risco e a localização; e

III – da possibilidade de uso do nome empresa-
rial de seu interesse.

Art. 6º Os requisitos de segurança sanitária, me-
trologia, controle ambiental e prevenção contra incên-
dios, para os fins de registro e legalização de empre-
sários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, 
racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos 
na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de 
suas competências.

§ 1º Os órgãos e entidades envolvidos na aber-
tura e fechamento de empresas que sejam responsá-
veis pela emissão de licenças e autorizações de fun-
cionamento somente realizarão vistorias após o início 
de operação do estabelecimento, quando a atividade, 
por sua natureza, comportar grau de risco compatível 
com esse procedimento.

§ 2º Os órgãos e entidades competentes defini-
rão, em seis meses, contados da publicação desta lei 
complementar, as atividades cujo grau de risco seja 
considerado alto e que exigiria vistoria prévia.

Art. 7º Exceto nos casos em que o grau de risco da 
atividade seja considerado alto, os municípios emitirão 
Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o 
início de operação do estabelecimento imediatamente 
após o ato de registro.

Art. 8º Será assegurada aos empresários entrada 
única de dados cadastrais e de documentos, resguar-
dada a independência das bases de dados e observada 
a necessidade de informações por parte dos órgãos e 
entidades que a integrem.

Art. 9º O registro dos atos constitutivos, de suas 
alterações e extinções (baixas), referentes a empresá-
rios e pessoas jurídicas em qualquer órgão envolvido 
no registro empresarial e na abertura da empresa, dos 
três níveis de governo, ocorreria independentemente da 
regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias 
ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empre-
sário, da sociedade, dos sócios, dos administradores 
ou de empresas de que participem, sem prejuízo das 
responsabilidades do empresário, dos sócios ou dos 
administradores por tais obrigações, apuradas antes 
ou após o ato de extinção.

§ 1º O arquivamento, nos órgãos de registro, 
dos atos constitutivos de empresários, de sociedades 
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empresarias e de demais equiparados que se enqua-
drarem como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, bem como o arquivamento de suas alterações, 
são dispensados das seguintes exigências:

I – certidão de inexistência de condenação cri-
minal, que será substituída por declaração do titular 
ou administrador, firmada sob as penas da lei, de não 
estar impedido de exercer atividade mercantil ou a 
administração de sociedade, em virtude de condena-
ção criminal;

II – prova de quitação, regularidade ou inexis-
tência de débito referente a tributo ou contribuição de 
qualquer natureza.

§ 2º Não se aplica às microempresas e às em-
presas de pequeno porte o disposto no § 2º do art. 1º 
da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994.

Art. 10. Não poderão ser exigidos pelos órgãos 
e entidades envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, dos três níveis de governo:

I – excetuados os casos de autorização prévia, 
quaisquer documentos adicionais aos requeridos pelos 
órgãos executores do Registro Público de Empresas 
Mercantis e Atividades Afins e do Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas;

II – documento de propriedade ou contrato de 
locação do imóvel onde será instalada a sede, filial 
ou outro estabelecimento, salvo para comprovação do 
endereço indicado;

III – comprovação de regularidade de Prepos-
tos dos empresários ou pessoas jurídicas com seus 
órgãos de classe, sob qualquer forma, como requisi-
to para deferimento de ato de inscrição, alteração ou 
baixa de empresa, bem como para autenticação de 
instrumento de escrituração.

Art. 11. Fica vedada a instituição de qualquer 
tipo de exigência de natureza documental ou formal, 
restritiva ou condicionante, pelos órgãos envolvidos na 
abertura e fechamento de empresas, dos três níveis 
de governo, que exceda o estrito limite dos requisitos 
pertinentes à essência do ato de registro, alteração ou 
baixa da empresa.

CAPÍTULO IV  
Dos Tributos e Contribuições

SEÇÃO I  
Da Instituição e Abrangência

Art. 12. Fica instituído o Regime Especial Unifi-
cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições de-
vidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional).

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento 
mensal, mediante documento único de arrecadação, 
dos seguintes impostos e contribuições:

I – Imposto sobre a Renda da Pessoa jurídica 
(IRPJ),

II – Imposto sobre Produtos Industrializado (IPI), 
observado o disposto no inciso XII do § 1º;

III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL);

IV – Contribuição para o Financiamento da se-
guridade Social (COFINS), observado o disposto no 
inciso XII do § 1º;

V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o 
disposto no inciso XII do § 1º;

VI – Contribuição para a Seguridade social, a 
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso 
das pessoas jurídicas que se dediquem às atividades 
de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a 
XXVIII do § 1º e no § 2º do art. 17;

VII – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
e Serviços e sobre Serviços de Transporte Interesta-
dual e Intermunicipal (ICMS);

VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza (ISS); 

§ 1º O recolhimento na forma deste artigo não 
exclui a incidência dos seguintes impostos ou con-
tribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou 
responsável, em relação aos quais será observada a 
legislação aplicável as demais pessoas jurídicas:

I – Imposto sobre Operações de Crédito, Câm-
bio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobi-
liários (IOF);

II – Imposto sobre Importação de Produtos Es-
trangeiros (II);

III – Imposto sobre Exportação, para o Exterior, 
de Produtos Nacionais ou Nacionalizados (IE);

IV – Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru-
ral (ITR);

V – Imposto de Renda, relativo aos rendimentos 
ou ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda 
fixa ou variável;

VI – Imposto de Renda relativo aos ganhos de 
capital auferidos na alienação de bens do ativo per-
manente;

VII – Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de 
Natureza Financeira (CPMF);

VIII – Contribuição para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS);
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IX – Contribuição para manutenção da Seguri-
dade Social, relativa ao trabalhador;

X – Contribuição para a Seguridade Social, relati-
va à pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte 
individual, caracterizado como microempresa;

XI – Imposto de Renda relativo aos pagamentos 
ou créditos efetuados pela pessoa jurídica a pessoas 
físicas;

XII – Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI 
incidentes na importação de bens e serviços;

XIII – ICMS devido:

a) nas operações ou prestações sujeitas 
ao regime de substituição tributária;

b) por terceiro, a que o contribuinte se 
ache obrigado, por força da legislação estadual 
ou distrital vigente;

c) na entrada, no território do Estado ou 
do Distrito Federal, de petróleo, inclusive lu-
brificantes e combustíveis líquidos e gasosos 
dele derivados, bem como energia elétrica, 
quando não destinados à comercialização ou 
industrialização;

d) por ocasião do desembaraço adua-
neiro,

e) na aquisição ou manutenção eu es-
toque de mercadoria desacobertada de do-
cumento fiscal;

f) na operação ou prestação desacober-
tada de documento fiscal;

g) nas operações com mercadorias su-
jeitas ao regime de antecipação do recolhi-
mento do imposto, bem assim do valor relativo 
à diferença entre a alíquota interna e a inte-
restadual, nas aquisições em outros Estados 
e Distrito Federal, nos termos da legislação 
estadual ou distrital;

XIV – ISS devido:
a) em relação aos serviços sujeitos e 

substituição tributária ou retenção na fonte;
b) na importação de serviços;

XV – demais tributos de competência da União, 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, 
não relacionados nos incisos anteriores.

§ 2º Observada a legislação aplicável, a incidência 
do imposto de renda na fonte, na hipótese no inciso V 
do § 1º, será definitiva.

§ 3º As microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensa-
das do pagamento das demais contribuições instituí-
das pela União, exceto a contribuição sindical patronal 

instituída pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, ficando ainda dispensadas das contribuições 
para as entidades privadas de serviço social e de for-
mação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 
que trata o art. 240 da constituição Federal e demais 
entidades de serviço social autônomo.

Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de 
renda, na fonte e na declaração de ajuste do benefi-
ciário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos 
ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de 
pequeno optante pelo Simples Nacional, salvo os que 
corresponderem a pro labore, aluguéis ou serviços 
prestados.

§ 1º A isenção de que trata o caput fica limita-
da ao valor resultante da aplicação dos percentuais 
de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de de-
zembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no 
caso de antecipação de fonte, ou da receita bruta 
total anual, tratando-se de declaração de ajuste, 
subtraído do valor devido na forma do Simples Na-
cional no período.

§ 2º O disposto no § 1º não se aplica na hipóte-
se de a pessoa jurídica manter escrituração contábil 
e evidenciar lucro superior aquele limite.

Art. 15. A microempresa ou empresa de pequeno 
porte optante pelo Simples Nacional não sofrerá reten-
ção na fonte de imposto de renda e das contribuições 
instituição pela União.

Parágrafo único, O disposto no caput não se apli-
ca à contribuição patronal prevista na Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991.

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa 
jurídica enquadrada na condição de microempresa e 
empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser 
estabelecida em ato do comitê Gestor, sendo irretra-
tável para todo o ano-calendário.

§ 1º Para efeito de enquadramento no Simples 
nacional, considerar-se-á microempresa ou empresa 
de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-
calendário anterior ao da opção esteja compreendida 
dentro dos limites previstos no art. 3º.

§ 2º A opção de que trata o caput deverá ser 
realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, 
produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-ca-
lendário da opção, ressalvado o disposto no § 3º.

§ 3º A opção produzirá efeitos a partir da data 
do início da atividade, desde que exercida nos termos, 
prazo e condições a serem estabelecidas no ato do 
Comitê Gestor a que se refere o caput.

§ 4º Serão consideradas inscritas no Simples 
Nacional as microempresas e empresas de pequeno 
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porte regularmente optantes pelo regime tributário de 
que trata a Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 
salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma 
vedação imposta por esta Lei Complementar.

§ 5º O Comitê Gestor regulamentará a opção 
automática prevista no § 4º.

§ 6º O indeferimento da opção pelo Simples 
Nacional será formalizado mediante ato da Adminis-
tração Tributária segundo regulamentação do Comitê 
Gestor.

SEÇÃO II  
Das Vedações ao Ingresso  

no Simples Nacional

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e con-
tribuições na forma do Simples Nacional a microem-
presa ou a empresa de pequeno porte:

I – que explore atividade de prestação cumulativa 
e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão 
de crédito, seleção e riscos, administração de contas 
a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset 
management), compras de direitos creditórios resul-
tantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação 
de serviços (factoring);

II – que tenha sócio domiciliado no exterior;
III – de cujo capital participe entidade da admi-

nistração pública, direta ou indireta, federal, estadual 
ou municipal;

IV – que preste serviço de comunicação;
V – que possua débito com o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ou com as Fazendas Públi-
cas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade 
não esteja suspensa;

VI – que preste serviço de transporte intermuni-
cipal e interestadual de passageiros;

VIII – que seja geradora, transmissora, distribui-
dora ou comercializadora de energia elétrica;

IX – que exerça atividade de importação ou fa-
bricação de automóveis e motocicletas;

X – que exerça atividade de importação de com-
bustíveis;

XI – que exerça atividade de produção ou venda 
no atacado de bebidas alcoólicas, cigarros, armas, 
bem assim de outros produtos tributados pelo IPI com 
alíquota Ad Valorem superior a 20% (vinte por cento) 
ou com alíquota específica;

XII – que tenha por finalidade a prestação de ser-
viços decorrentes do exercício de atividade intelectu-
al, de natureza técnica, científica, desportiva, artística 
ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou 
não, bem como a que preste serviço de instrutor, de 

corretor, de despachante ou de qualquer tipo de inter-
mediação de negócios.

XXII – que realize cessão ou locação de mão-
de-obra;

XIV – que realize atividade de consultoria;
XV – que se dedique ao loteamento e à incorpo-

ração de imóveis. 
§ 1º As vedações relativas a exercício de ativi-

dades previstas no caput não se aplicam às pessoas 
jurídicas que se dediquem exclusivamente às ativida-
des seguintes, ou as exerçam em conjunto com outras 
atividades que não tenham sido objeto de vedação 
no caput:

I – creche, pré-escola e estabelecimento de en-
sino fundamental;

II – agência terceirizada de correios;
III – agência de viagem e turismo;
IV – centro de formação de condutores de veí-

culos automotores de transporte terrestre de passa-
geiros e de carga;

V – agência lotérica;
VI – serviços de manutenção e reparação de au-

tomóveis, caminhões, ônibus, outros veículos pesados, 
tratores, máquinas e equipamentos agrícolas;

VII – serviços de instalação, manutenção e repa-
ração de acessórios para veículos automotores;

VIII – serviços de manutenção e reparação de 
motocicletas, motonetas e bicicletas;

IX – serviços de instalação, manutenção e repa-
ração de máquinas de escritório e de informática;

X – serviços de reparos hidráulicos, elétricos, pin-
tura e carpintaria em residências ou estabelecimentos 
civis ou empresariais bem como manutenção e repa-
ração de aparelhos eletrodomésticos;

XI – serviços de instalação e manutenção de 
aparelhos e sistemas de ar condicionado, refrigera-
ção, ventilação, aquecimento e tratamento de ar em 
ambientes controlados;

XII – veículos de comunicação, de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, e mídia externa;

XIII – que se dedique à construção de imóveis e 
obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma 
de subempreitada;

XIV – operadores autônomos de transporte de 
passageiros;

XV – empresas montadoras de stands para fei-
ras;

XVI – escolas livres, de línguas estrangeiras, ar-
tes, cursos técnicos e gerenciais;
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XVII – produção cultural e artística;
XVIII – produção cinematográfica e de artes cê-

nicas;
XIX – cumulativamente administração e locação 

de imóveis de terceiros;
XX – academias de dança, de capoeira, de ioga 

e de artes marciais;
XXI – academias de atividades físicas, desporti-

vas, de natação e escolas de esportes;
XXII – decoração e paisagismo;
XXIII – elaboração de programas de computado-

res, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvol-
vidos em estabelecimento do optante;

XXIV – licenciamento ou cessão de direito de uso 
de programas de computação;

XXV – planejamento, confecção, manutenção e 
atualização de páginas eletrônicas, desde que reali-
zados em estabelecimento do optante;

XXVI – escritórios de serviços contábeis;
XXVII – serviço de vigilância, limpeza ou con-

servação;
XXVIII – representação comercial e corretoras 

de seguros.
§ 2o Poderão optar pelo Simples Nacional socie-

dades que se dediquem exclusivamente à prestação 
de outros serviços que não tenham sido objeto de ve-
dação expressa no caput.

§ 3o O disposto no inciso XI do caput não se apli-
ca no caso de produção de fogos de artifício.

SEÇÃO III 
Das Alíquotas e Base de Cálculo

Art. 18 O valor devido mensalmente pela micro-
empresa e empresa de pequeno porte, optante do sim-
ples Nacional, será determinado mediante aplicação 
da tabela a seguir:

Receita Bruta em doze meses (em R$)...... Alíquotas 
Até 120.000,00...................................................... 4%
De 120.000,01 a 240.000,00............................ 5,47%
De 240.000,01 a 360.000,00............................ 6,84%
De 360.000,01 a 480.000,00............................ 7,54%
De 480.000,01 a 600.000,00............................ 7,60%
De 600.000,01 a 720.000,00............................ 8,28%
De 720.000,01 a 840.000,00............................ 8,36%
De 840.000,01 a 960.000,00............................ 8,45%
De 960.000,01 a 1.080.000,00......................... 9,03%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00...................... 9,12%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00...................... 9,95%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00.................... 10,04%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00.................... 10,13%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00.................... 10,23%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00.................... 10,32%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00.................... 11,23%

De 1.920.000,01 a 2.040.000,00.................... 11,32%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00.................... 11,42%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00.................... 11,51%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00.................... 11,61%

§ 1o Para efeito de determinação da alíquota, o 
sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos 
doze meses anteriores ao do período de apuração. 

§ 2o Em caso de início de atividade, os valores 
de receita bruta acumulada constantes da tabela pre-
vista no caput, bem como das tabelas dos Anexos II a 
V, devem ser proporcionalizados ao número de meses 
de atividade no período.

§ 3o Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá 
a alíquota determinada na forma do caput e dos §§ 1o 
e 2o, podendo tal incidência se dar, à opção do contri-
buinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, 
sobre a receita recebida no mês, sendo esta opção 
irretratável para todo o ano-calendário.

§ 4o O contribuinte deverá considerar, destaca-
damente, para fim de pagamento:

I – as receitas decorrentes da revenda de mer-
cadorias;

II – as receitas decorrentes da venda de merca-
dorias industrializadas pelo contribuinte;

III – as receitas decorrentes da prestação de ser-
viços, bem como a de locação de bens móveis,

IV – as receitas decorrentes da venda de merca-
dorias sujeitas a substituição tributária; e

V – as receitas decorrentes da exportação de 
mercadorias para o exterior, inclusive as vendas rea-
lizadas por meio de comercial exportadora ou do con-
sórcio previsto nesta Lei Complementar.

§ 5o Nos casos de atividades industriais, de loca-
ção de bens móveis e de prestação de serviços serão 
observadas as seguintes regras:

I – as atividades industriais serão tributadas na 
forma do Anexo II;

II – as atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos I a XII do § 1o do art. 17 serão tribu-
tadas na forma do Anexo III;

III – atividades de locação de bens móveis se-
rão tributadas na forma do Anexo III, deduzindo-se da 
alíquota o percentual correspondente ao ISS previsto 
nesse Anexo;

IV – as atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos XIII a XVIII do § 1o do art. 17 serão 
tributadas na forma do Anexo IV, hipótese em que não 
estará incluída no Simples Nacional a contribuição 
prevista no inciso VI do art. 13, devendo a mesma ser 
recolhida segundo a legislação prevista para os demais 
contribuintes ou responsáveis;

V – as atividades de prestação de serviços pre-
vistas nos incisos XIX a XXVIII do § 1o e no § 2o do 
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art. 17 serão tributadas na forma do Anexo V, hipóte-
se em que não estará incluída no Simples Nacional a 
contribuição prevista no inciso VI do art. 13, devendo 
a mesma ser recolhida segundo a legislação prevista 
para os demais contribuintes ou responsáveis.

§ 6o No caso dos serviços previstos no § 2o do art. 
6º da Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, 
prestados pelas microempresas e pelas empresas de 
pequeno porte, o tomador do serviço deverá reter o 
montante correspondente na forma da legislação do 
município onde estiver localizado, que será abatido do 
valor a ser recolhido na forma do § 3o do art. 21 desta 
Lei Complementar.

§ 7o A empresa comercial exportadora que houver 
adquirido mercadorias de pessoa jurídica optante pelo 
Simples Nacional, com o fim específico de exportação 
para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oiten-
ta) dias, contados da data da emissão da nota fiscal 
pela vendedora, não comprovar o seu embarque para 
o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os 
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos 
pela empresa vendedora, acrescidos de juros de mora 
e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da 
legislação que rege a cobrança do tributo não pago, 
aplicável à própria comercial exportadora.

§ 8o Para efeito do disposto no § 7o, considera-se 
vencido o prazo para o pagamento na data em que a 
empresa vendedora deveria fazê-lo, caso a venda hou-
vesse sido efetuada para o mercado interno.

§ 9o Relativamente à contribuição patronal, de-
vida pela vendedora, a comercial exportadora deverá 
recolher, no prazo previsto no § 8o, o valor correspon-
dente a onze por cento do valor das mercadorias não 
exportadas nos termos do § 7o.

§ 10. Na hipótese do § 7o, a empresa comercial 
exportadora não poderá deduzir, do montante devido, 
qualquer valor a título de crédito de Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI, da Contribuição para o 
PIS/Pasep ou da Cofins, decorrente da aquisição das 
mercadorias e serviços objeto da incidência.

§ 11. Na hipótese do § 7o, a empresa comercial 
exportadora deverá pagar, também, os impostos e con-
tribuições devidas nas vendas para o mercado interno, 
caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado 
as mercadorias.

§ 12. Na apuração do montante devido no mês 
relativo a cada tributo, o contribuinte que apure receitas 
mencionadas nos incisos IV e V do § 4o terá direito a 
redução do valor a ser recolhido na toxina do Simples 
Nacional calculada nos termos dos §§ 13o e 14o.

§ 13. Para efeito de determinação da redução de 
que trata o § 12, as receitas serão discriminadas em 

comerciais, industriais ou de prestação de serviços na 
forma dos Anexos I, II, III, IV e V.

§ 14. A redução no montante a ser recolhido do 
Simples Nacional no mês, relativo aos valores das 
receitas de que tratam os incisos IV e V do § 4o cor-
responderá:

I – no caso de revenda de mercadorias:
a) ao percentual que incidiria sobre o montante 

total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo I, relativo à Cofins, aplicado sobre 
a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV 
ou V do § 4o, conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redu-
ção, prevista no Anexo I, relativo à Contribuição para 
o PIS/Pasep, aplicado sobre a respectiva parcela de 
receita referida nos incisos IV ou V do § 4o, conforme 
o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo I, relativo ao ICMS, aplicado sobre 
a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV 
ou V do § 4o, conforme o caso.

II – no caso de venda de mercadorias industria-
lizadas pelo contribuinte:

a) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II, relativo à Cofins, aplicado sobre 
a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV 
ou V do § 4o, conforme o caso;

b) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redu-
ção, previsto no Anexo II, relativo à Contribuição para 
o PIS/PASEP, aplicado sobre a respectiva parcela de 
receita referida nos incisos IV ou V do § 4o, conforme 
o caso;

c) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo II, relativo ao ICMS, aplicado sobre 
a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV 
ou V do § 4o, conforme o caso;

d) ao percentual que incidiria sobre o montante 
total de receita, caso não houvesse nenhuma redução, 
previsto no Anexo IX, relativo ao IPI, aplicado sobre 
a respectiva parcela de receita referida nos incisos IV 
ou V do § 4o, conforme o caso.

§ 15. Será disponibilizado sistema eletrônico para 
realização do cálculo simplificado do valor mensal de-
vido referente ao Simples Nacional.

§ 16. Se o valor da receita bruta auferida durante 
o ano-calendário ultrapassar o limite de duzentos mil 
reais multiplicados pelo número de meses do período 
de atividade, a parcela de receita que exceder o mon-
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tante assim determinado estará sujeita às alíquotas 
máximas previstas nos Anexos I a V, proporcionalmente 
conforme o caso, acrescidas de vinte por cento.

§ 17. Na hipótese de o Distrito Federal ou o Estado 
e os Municípios nele localizados adotarem o disposto 
nos incisos I e II do art. 19 e no art. 20, a parcela da 
receita bruta auferida durante o ano-calendário que ul-
trapassar o limite de cem mil reais ou cento e cinqüenta 
mil reais, respectivamente, multiplicados pelo número 
de meses do período de atividade estará sujeita, em 
relação aos percentuais aplicáveis ao ICMS e ao ISS, 
às alíquotas máximas correspondentes a essas faixas 
previstas nos Anexos de I a V, proporcionalmente con-
forme o caso, acrescidas de vinte por cento.

§ 18. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios, no âmbito de suas respectivas competências, 
poderão estabelecer, na forma definida pelo Comitê 
Gestor, independentemente da receita bruta recebida 
no mês pelo contribuinte, valores fixos mensais para 
o recolhimento do ICMS e do ISS devido por micro-
empresa que aufira receita bruta, do ano-calendário 
anterior, de até cento e vinte mil reais, ficando a mi-
croempresa sujeita a esses valores durante todo o 
ano-calendário.

§ 19. Os valores estabelecidos no § 18 não pode-
rão exceder a cinqüenta por cento do maior recolhimen-
to possível do tributo para a faixa de enquadramento 
prevista na tabela do caput, respeitados os acréscimos 
decorrentes do tipo de atividade da empresa, estabe-
lecidos no § 5o.

§ 20. Na hipótese em que o Estado, o Município 
ou o Distrito Federal concedam isenção ou redução 
do ICMS ou do ISS devido por microempresa ou em-
presa de pequeno porte, ou ainda determine recolhi-
mento de valor fixo para estes tributos, na forma do § 
18, será realizada redução proporcional ou ajuste do 
valor a ser recolhido, na forma definida em resolução 
do Comitê Gestor.

§ 21. O valor a ser recolhido na forma do disposto 
no § 20, exclusivamente na hipótese de isenção, não 
integrará o montante a ser partilhado com o respectivo 
Município, Estado ou Distrito Federal.

§ 22. A atividade constante do inciso XXVI do § 1o 
do art. 17 da presente Lei Complementar recolherá o 
ISS em valor fixo, na forma da legislação municipal.

§ 23. Da base de cálculo do ISS será abatido o 
material fornecido pelo prestador dos serviços previs-
tos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à 
Lei Complementar no 116/2003.

§ 24. Para efeito de aplicação do Anexo V, consi-
dera-se folha de salários incluídos encargos o montan-
te pago, nos doze meses anteriores ao do período de 
apuração, a título de salários, retiradas de pro-labore, 

acrescidos do montante efetivamente recolhido a títu-
lo de contribuição para a Seguridade Social e para o 
Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço.

Art. 19 Sem prejuízo da possibilidade de adoção 
de todas as faixas de receita previstas no art. 18, os 
estados poderão optar pela aplicação, para efeito de 
recolhimento do ICMS na forma do Simples Nacional 
em seus respectivos territórios, da seguinte forma:

I – os estados cuja participação no Produto Inter-
no Bruto brasileiro seja de até um por cento poderão 
optar pela aplicação, em seus respectivos territórios, 
das faixas de receita bruta anual até R$1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais);

II – os estados cuja participação no Produto In-
terno Bruto brasileiro seja de mais de um e de menos 
de cinco por cento poderão optar pela aplicação, em 
seus respectivos territórios, das faixas de receita bruta 
anual até as R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos 
mil reais), e

III – os estados cuja participação no Produto 
Interno Bruto brasileiro seja igual ou superior a cinco 
por cento ficam obrigados a adotar todas as faixas de 
receita bruta anual.

§ 1o A participação no Produto Interno Bruto bra-
sileiro será apurada levando em conta o último resul-
tado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, ou outro órgão que o substitua.

§ 2o A opção prevista nos incisos I e II, bem como 
a obrigatoriedade de adotar o percentual previsto no 
inciso III, surtirá efeitos somente para o ano-calendá-
rio subseqüente.

§ 3o O disposto neste artigo aplica-se ao Distri-
to Federal.

Art. 20 A opção feita na forma do art. 19 pelos 
estados importará adoção do mesmo limite de receita 
bruta anual para efeito de recolhimento na forma do 
USS dos municípios nele localizados, bem como para 
o do ISS devido no Distrito Federal.

§ 1o As microempresas e empresas de pequeno 
porte que ultrapassarem os limites a que se referem 
os incisos I e II do art. 19 estarão automaticamente 
impedidas de recolher o ICMS e o ISS na forma do 
Simples Nacional no ano-calendário subseqüente ao 
que tiver ocorrido o excesso.

§ 2o O disposto no § 1o não se aplica na hipó-
tese de o Estado ou de o Distrito Federal adotarem, 
compulsoriamente ou por opção, a aplicação de faixa 
de receita bruta superior à que vinha sendo utilizada 
no ano-calendário em que ocorreu o excesso da re-
ceita bruta.

§ 3o Na hipótese em que o recolhimento do ICMS 
ou do ISS não esteja sendo efetuado por meio do 
Simples Nacional por força do disposto neste artigo 
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e no art. 19, as faixas de receita do Simples Nacional 
superiores àquela que tenha sido objeto de opção pe-
los Estados ou pelo Distrito Federal sofrerão redução 
proporcional na alíquota desses tributos para efeito de 
recolhimento dos tributos federais.

§ 4o O Comitê Gestor regulamentará o disposto 
neste artigo e no art. 19.

SEÇÃO IV 
Do recolhimento dos tributos devidos

Art. 21 Os tributos devidos, apurados na forma 
dos arts. 16 a 20 deverão ser pagos:

I – por meio de documento único, de arrecada-
ção, instituído pelo Comitê Gestor;

II – segundo códigos específicos, para cada es-
pécie de receita discriminada no § 4o do art. 18;

III – enquanto não regulamentado pelo Comitê 
Gestor, até o último dia útil da primeira quinzena do 
mês subseqüente àquele a que se referir,

IV – em banco integrante da rede arrecadadora 
credenciada pelo Comitê Gestor.

§ 1o Na hipótese de a microempresa ou a em-
presa de pequeno porte possuir filiais, o recolhimento 
dos tributos do Simples Nacional dar-se-á por inter-
médio da matriz.

§ 2o Poderá ser adotado sistema simplificado de 
arrecadação do Simples Nacional, inclusive sem utili-
zação da rede bancária, mediante requerimento do Es-
tado, Distrito Federal ou Município ao Comitê Gestor.

§ 3o O valor não pago até a data do vencimento 
sujeitar-se-á à incidência de encargos legais na forma 
prevista na legislação do imposto sobre a renda.

§ 4o Caso tenha havido a retenção na fonte do 
ISS, o mesmo será definitivo e deverá ser deduzida a 
parcela do Simples Nacional a ele correspondentes 
que será apurada, tomando-se por base as receitas 
de prestação de serviços que sofreram tal retenção, 
na forma prevista nos §§ 12 a 14 do art. 16, não sendo 
o montante recolhido na forma do Simples Nacional 
objeto de partilha com os municípios.

§ 5o O Comitê Gestor regulará o modo pelo qual 
será solicitado o pedido de restituição ou compensação 
dos valores do Simples Nacional recolhidos indevida-
mente ou em montante superior que o devido.

SEÇÃO V 
Do repasse do produto da arrecadação

Art. 22 O banco que arrecadar os valores relativos 
ao Simples Nacional repassará, do total arrecadado, 
inclusive encargos legais, para o:

I – Município ou Distrito Federal, o valor corres-
pondente ao ISS;

II – Estado ou Distrito Federal, o valor correspon-
dente ao ICMS;

III – Instituto Nacional do Seguro social, o valor 
correspondente à Contribuição para manutenção da 
Seguridade Social;

IV – Tesouro Nacional, o restante.
§ 1o Enquanto o Comitê Gestor não regulamentar 

o prazo para o repasse previsto no inciso II do caput, 
o mesmo será efetuado nos prazos estabelecidos nos 
convênios celebrados no âmbito do colegiado a que 
se refere a Constituição Federal, no art. 155, § 2o, II, 
g. § 2o O § 1o do art. 3o da Lei Complementar no 63, 
de 11 de janeiro de 1990, passa a vigorar com a se-
guinte redação:

“Art. 3o ...................................................
§ 1o O valor adicionado corresponderá, 

para cada Município:
I – ao valor das mercadorias saídas, 

acrescido do valor das prestações de servi-
ços, no seu território, deduzido o valor das 
mercadorias entradas, em cada ano civil;

II – nas hipóteses de tributação Simpli-
ficada a que se refere o parágrafo único do 
art. 146 da Constituição Federal, e, em outras 
situações, em que se dispensem os contro-
les de Entrada, considerar-se-á como valor 
adicionado o percentual de 32% (trinta e dois 
por cento) do montante arrecadado na forma 
simplificada.

 ......................................................”(NR)

SEÇÃO VI 
Dos Créditos

Art. 23 As microempresas e as empresas de 
pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, não 
farão jus à apropriação e nem transferirão créditos re-
lativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo 
Simples Nacional.

Art. 24 As microempresas e as empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional não 
poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de 
incentivo fiscal.

SEÇÃO VII 
Das Obrigações Fiscais Acessórias

Art. 25 As microempresas e empresas de peque-
no porte, optantes do Simples Nacional, apresentarão, 
anualmente, à Secretaria da Receita Federal declaração 
única e simplificada de informações socioeconômicas 
e fiscais, que deverão ser disponibilizadas aos órgãos 
de fiscalização tributária e previdenciária, observados 
prazo e modelo aprovado pelo Comitê Gestor.
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Art. 26 As microempresas e empresas de pe-
queno porte, optantes pelo Simples Nacional, ficam 
obrigadas a:

I – emitir documento fiscal de venda ou presta-
ção de serviço, de acordo com instruções expedidas 
pelo Comitê Gestor;

II – manter em boa ordem e guarda os documen-
tos que fundamentaram a apuração dos impostos e 
contribuições devidos e o cumprimento das obrigações 
acessórias a que se refere o art. 25 enquanto não de-
corrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais 
ações que lhes sejam pertinentes.

§ 1o Os empreendedores individuais com receita 
bruta acumulada no ano de até trinta e seis mil reais:

I – poderão optar por fornecer nota fiscal avulsa 
obtida junto às Secretarias de Fazenda ou Finanças 
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;

II – farão a comprovação da receita bruta, me-
diante apresentação do registro de vendas independen-
temente de documento fiscal de venda ou prestação 
de serviço, ou escrituração simplificada das receitas 
conforme instruções expedidas pelo Comitê Gestor;

III – ficam dispensadas da emissão do documento 
fiscal previsto no inciso I do caput caso requeiram nota 
fiscal gratuita junto à Secretaria de Fazenda municipal 
ou adotem formulário de escrituração simplificada das 
receitas nos municípios que não utilizem o sistema de 
nota fiscal gratuita, conforme instruções expedidas 
pelo Comitê Gestor.

§ 2o As demais microempresas e as empresas de 
pequeno porte, além do disposto nos incisos I e II do 
caput deverão, ainda, manter o livro caixa onde será 
escriturada sua movimentação financeira e bancária.

§ 3o A exigência de declaração única a que se 
refere o caput do art. 25 não desobriga a prestação 
de informações relativas a terceiros.

§ 4o As microempresas e empresas de pequeno 
porte referidas no § 2º ficam sujeitas a outras obriga-
ções acessórias a serem estabelecidas pelo Comitê 
Gestor, com características nacionalmente uniformes, 
vedado o estabelecimento de regras unilaterais pelas 
unidades políticas participes do sistema.

§ 5o As microempresas e empresas de pequeno 
porte ficam sujeitas à entrega de declaração eletrôni-
ca que deva conter os dados referentes aos serviços 
prestados ou tomados de terceiros, na conformidade 
do que dispuser o Comitê Gestor.

Art. 27 As microempresas e empresas de pe-
queno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, 
opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para 
os registros e controles das operações realizadas, con-
forme regulamentação do Comitê Gestor.

SEÇÃO VIII 
Da exclusão do Simples Nacional

Art. 28 A exclusão do Simples Nacional será fei-
ta de ofício ou mediante comunicação das empresas 
optantes.

Parágrafo único. As regras previstas nesta seção 
e o modo de sua implementação serão regulamenta-
dos pelo Comitê Gestor.

Art. 29 A exclusão de ofício das empresas optan-
tes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

I – verificada a falta de comunicação de exclu-
são obrigatória;

II – for oferecido embaraço à fiscalização, carac-
terizado pela negativa não justificada de exibição de 
livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem 
assim pelo não fornecimento de informações sobre 
bens, movimentação financeira, negócio ou atividade 
a que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais 
hipóteses que autorizam requisição de auxilio da for-
ça pública;

III – for oferecida resistência e fiscalização, carac-
terizada pela negativa de acesso ao estabelecimento, 
ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde de-
senvolvam suas atividades ou se encontrem bens de 
sua propriedade;

IV – a sua constituição ocorrer por interpostas 
pessoas;

V – tiver sido constatada prática reiterada de in-
fração ao disposto nesta Lei Complementar;

VI – a empresa que for declarada inapta, na forma 
dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro 
de 1996, e alterações posteriores;

VII – comercializar mercadorias objeto de con-
trabando ou descaminho

VIII – houver falta de escrituração do livro caixa 
ou o mesmo não permitir a identificação da movimen-
tação financeira, inclusive bancária; 

IX – for constatado que durante o ano-calendá-
rio o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte 
por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo 
período, excluído o ano de inicio de atividade.

X – for constatado que durante o ano-calendário 
o valor das aquisições de mercadorias para comercia-
lização ou industrialização, ressalvadas hipóteses jus-
tificadas de aumento de estoque, for superior a 80% 
(oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo 
período, excluído o ano de início de atividade.

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a X 
deste artigo, a exclusão produzirá efeitos a partir do 
próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo 
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complemen-
tar pelou próximos três anos-calendário seguintes.
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§ 2o O prazo de que trata o § 1o será elevado para 
dez anos, caso seja constatada a utilização de artifício, 
ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou 
mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir 
ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o 
regime especial previsto nesta Lei Complementar.

§ 3o A exclusão de oficio será realizada na forma 
regulamentada pelo Comitê Gestor, cabendo o lança-
mento dos tributos e contribuições apurados aos res-
pectivos entes tributantes.

§ 4o Para efeito do disposto no inciso I, não se 
considera período de atividade aquele em que tenha 
sido solicitada suspensão voluntária perante o Cadas-
tro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

§ 5o A competência para exclusão de ofício do 
Simples Nacional obedece ao disposto no art. 33 e o 
julgamento administrativo ao disposto no art. 39.

Art. 30 A exclusão do Simples Nacional, median-
te comunicação das microempresas ou das empresas 
de pequeno porte, dar-se-á:

I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando incorrer em qual-

quer das situações de vedação previstas nesta Lei 
complementar; ou

III – obrigatoriamente, quando ultrapassado, no 
ano-calendário de inicio de atividade, o limite de receita 
bruta correspondente a duzentos mil reais, multiplicados 
pelo número de meses de funcionamento nesse perío-
do, em relação aos tributos e contribuições federais, e, 
em relação aos tributos e estaduais, municipais e dis-
tritais, de cem ou cento e cinqüenta mil reais, também 
multiplicados pelo número de meses de funcionamento 
no período, caso o Distrito Federal, os Estados e seus 
respectivos Municípios tenham adotado os limites pre-
vistos nos incisos I e II do art. 19 e no art. 20.

§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secre-
taria da Receita Federal:

I – na hipótese do inciso I do caput, até o último 
dia útil do mês de janeiro;

II – na hipótese do inciso II do caput, até o último 
dia útil ao do mês subseqüente àquele em que ocorrida 
a situação de vedação,

III – na hipótese do inciso III do caput, até o úl-
timo dia útil do mês de janeiro do ano-calendário sub-
seqüente ao do inicio de atividades.

§ 2o A comunicação de que trata o caput dar-se-a 
na forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.

Art. 31 A exclusão das microempresas ou das 
empresas de pequeno porte do Simples Nacional 
produzirá efeitos:

I – na hipótese do inciso I do art. 30, a partir de 
1o de janeiro do ano-calendário subseqüente;

II – na hipótese do inciso II do art. 30 a partir do 
mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;

III – na hipótese do inciso III do art. 30:
a) desde o inicio das atividades;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário 

subseqüente, na hipótese de não ter ultrapassado em 
mais de 20% o limite proporcional de que trata o § 10 
do art. 3o, em relação aos tributos federais, ou os res-
pectivos limites de que trata o § 11 do mesmo artigo, 
em relação aos tributos estaduais, distritais ou muni-
cipais, conforme o caso.

IV – na hipótese do inciso V do art. 17, a partir 
do ano-calendário subseqüente ao da ciência da co-
municação da exclusão.

§ 1o Na hipótese prevista no inciso III do art. 30, 
a microempresa ou empresa do pequeno porte não 
poderá optar no ano-calendário subseqüente ao do 
início de atividades pelo Simples Nacional.

§ 2o Na hipótese do inciso V do art. 17, será per-
mitida a permanência da pessoa jurídica como optan-
te pelo Simples Nacional mediante a comprovação 
da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) 
dias contado a partir da ciência da comunicação da 
exclusão.

§ 3o A exclusão do Simples Nacional na hipótese 
em que os Estados, Distrito Federal e Municípios ado-
tem limites de receita bruta inferiores a R$2.400.000,00 
(dois milhões e quatrocentos mil reais) para efeito de 
recolhimento do ICMS e ISS seguirá as regras acima, 
na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

Art. 32 As microempresas ou as empresas de 
pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-
se-ão, a partir do período em que se processarem os 
efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis 
às demais pessoas jurídicas.

§ 2o  Para efeitos do disposto no caput, na hipóte-
se da alínea a do inciso III do art. 31, a microempresa 
ou a empresa de pequeno porte desenquadrada ficara 
sujeita ao pagamento da totalidade ou diferença dos 
respectivos impostos e contribuições, devidos de con-
formidade com as normas gerais de incidência, acres-
cidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado 
antes do início de procedimento de ofício.

§ 2o Para efeito do disposto no caput o sujeito pas-
sivo poderá optar pelo recolhimento imposto de renda 
e da contribuição social sobre o lucro liquido na forma 
do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.

SEÇÃO IX 
Da Fiscalização

Art. 33 A competência para fiscalizar o cumpri-
mento das obrigações principais e acessórias relati-
vas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência 
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das hipóteses previstas no art. 29 é da Secretaria da 
Receita Federal e das Secretarias de Fazenda ou de 
Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segun-
do a localização do estabelecimento, e, tratando-se 
de prestação de serviços incluídos na competência 
tributária municipal, a competência será também do 
respectivo município.

§ 1o As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos 
estados poderão celebrar convênio com os municípios 
de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a 
que se refere o caput.

§ 2o Na hipótese de a microempresa ou empre-
sa de pequeno porte exercer alguma das atividades 
de prestação de serviços previstas nos incisos XIII a 
XXVIII do § 1o do art. 17, caberá à Secretaria da Re-
ceita Previdenciária a fiscalização da Contribuição 
para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, 
de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991.

§ 3o O valor não pago, apurado em procedimento de 
fiscalização, será exigido em lançamento de ofício pela 
autoridade competente que realizou a fiscalização.

§ 4o O Comitê Gestor disciplinará o disposto 
neste artigo.

SEÇÃO X 
Da Omissão de Receita

Art. 34 Aplicam-se à microempresa e a empresa 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional todas 
as presunções de omissão de receita existentes nas 
legislações de regência dos impostos e contribuições 
incluídos no Simples Nacional.

SEÇÃO XI 
Dos Acréscimos Legais

Art. 35 Aplicam-se aos impostos e contribuições 
devidos pela microempresa e pela empresa de pequeno 
porte, inscritas no Simples Nacional, as normas rela-
tivas aos juros e multa de mora e de ofício previstas 
para o imposto de renda, inclusive, quando for o caso, 
em relação ao ICMS e 188.

Art. 36 A falta de comunicação, quando obriga-
tória, da exclusão da pessoa jurídica do Simples Na-
cional, nos prazos determinados § 1o do art. 30, sujei-
tará á pessoa jurídica a multa correspondente a 10% 
(dez por cento) do total dos impostos e contribuições 
devidos de conformidade com o Simples Nacional no 
mês que anteceder o início dos efeitos da exclusão, 
não inferior a R$500,00 (quinhentos reais), insuscep-
tível de redução.

Art. 37 A imposição das multas de que trata esta 
Lei Complementar não exclui a aplicação das sanções 
previstas na legislação penal, inclusive em relação a 

declaração falsa, adulteração de documentos e emis-
são de nota fiscal em desacordo com a operação efe-
tivamente praticada, a que estão sujeitos o titular ou 
sócio da pessoa jurídica. 

Art. 38 O sujeito passivo que deixar de apresentar 
a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica a que 
se refere o art. 25, no prazo fixado, ou que a apre-
sentar com incorreções ou omissões, será intimado a 
apresentar declaração original, no caso de não-apre-
sentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais 
casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, na 
torna definida pelo Comitê Gestor, e sujeitar-se-á às 
seguintes multas:

I – de dois por cento ao mês-calendário ou fra-
ção, incidente sobre o montante dos tributos e con-
tribuições informados na Declaração Simplificada da 
Pessoa Jurídica, ainda que integralmente pago, no 
caso de falta de entrega da declaração ou entrega 
após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o 
disposto no § 3o;

II – de as 100,00 (cem reais) para cada grupo de 
dez informações incorretas ou omitidas.

§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no 
inciso I do caput, será considerado como termo inicial 
o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado 
para a entrega da declaração e como termo final a data 
da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, 
da lavratura do auto de infração.

§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas 
serão reduzidas:

I – à metade, quando a declaração for apresen-
tada após o prazo, mas antes de qualquer procedi-
mento de ofício;

II – a setenta e cinco por cento, se houver a 
apresentação da declaração no prazo fixado em in-
timação.

§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de 
R$500,00 (quinhentos reais).

§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração 
que não atender às especificações técnicas estabele-
cidas pelo Comitê Gestor.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será 
intimado a apresentar nova declaração, no prazo de 
dez dias, contados da ciência á intimação, e sujeitar-
se-á à muita prevista no inciso I do caput, observado 
o disposto nos §§ 1o a 3o.

SEÇÃO XII 
Do Processo Administrativo Fiscal

Art. 39 O contencioso administrativo relativo ao
Simples Nacional será de competência do órgão 

julgador integrante da estrutura administrativa do ente 
federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de 
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ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos 
processos administrativos fiscais desse ente.

§ 1o O Município poderá, mediante convênio, 
transferir a atribuição de julgamento exclusivamente 
ao respectivo Estado em que se localiza.

§ 2o No caso em que o contribuinte do Simples 
Nacional exerça atividades incluídas no campo de in-
cidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de 
receita de que não se consiga identificar a origem, a 
autuação será feita utilizando a maior alíquota previs-
ta nesta Lei Complementar e a parcela autuada que 
não seja correspondente aos tributos e contribuição 
federal será rateada entre Estados e Municípios ou 
Distrito Federal.

§ 3o Na hipótese referida no § 2o, o julgamento 
caberá ao Estado ou ao Distrito Federal.

Art. 40 As consultas relativas ao Simples Nacional, 
serão solucionadas pela Secretaria da Receita Federal, 
salvo quando se referirem a tributos e contribuições de 
competência estadual ou municipal, que serão solucio-
nadas conforme a respectiva competência tributária, 
na forma disciplinada pelo Comitê Gestor.

SEÇÃO XIII 
Do Processo Judicial

Art. 41 À exceção do disposto no § 3o deste ar-
tigo, os processos relativos a tributos e contribuições 
abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em 
face da União, que será representada em juízo pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

§ 1o Os Estados, Distrito Federal e Municípios 
prestarão auxílio à Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional, em relação aos tributos de sua competência, na 
forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor.

§ 2o Os créditos tributários oriundos da aplicação 
desta lei serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da 
União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Ge-
ral da Fazenda Nacional.

§ 3o Mediante convênio a Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional poderá delegar aos Estados e Muni-
cípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal 
e a cobrança judicial dos tributos estaduais e munici-
pais a que se refere esta Lei Complementar.

CAPITULO V 
Do Acesso aos Mercados

SEÇÃO ÚNICA 
Das Aquisições Públicas

Art. 42 Nas licitações públicas a comprovação 
de regularidade fiscal das microempresas e empresas 
de pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato.

Art. 43 As microempresas e empresas de pequeno 
porte, quando da participação em certames licitatórios, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que esta apresente alguma restrição.

§ 1o Havendo alguma restrição na comprovação 
da  regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o ven-
cedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 
critério da Administração Pública, para a regulariza-
ção da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 
ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 2o A não regularização da documentação, no 
prazo previsto no § 1o, implicará decadência do direi-
to à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitan-
tes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Art. 44 Nas licitações será assegurada, como cri-
tério de desempate, preferência de contratação para as  
microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1o Entende-se por empate aquelas situações 
em que as ofertas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) superiores àquelas apresentadas pelas 
demais empresas.

§ 2o Na modalidade de pregão o intervalo per-
centual estabelecido no § 1o será de até 5% (cinco por 
cento) superior ao melhor preço.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44, ocor-
rendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I – a microempresa ou empresa de pequeno 
porte melhor classificada poderá apresentar propos-
ta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado o contrato 
em seu favor;

II – na hipótese da não contratação da microem-
presa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 
I, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do § 1o, na ordem classifi-
catória, para o exercício do mesmo direito;

III – no caso de equivalência dos valores apresen-
tados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nos §§ 1o e 2o do art. 44 será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro po-
derá apresentar melhor oferta.

§ 1o Na hipótese da não contratação nos termos 
previstos no caput, o contrato será adjudicado em favor 
da  proposta originalmente vencedora do certame.
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§ 2o O disposto neste artigo somente se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada  
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 3o No caso de pregão, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte melhor classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão.

Art. 46 A microempresa e a empresa de pequeno 
porte titular de direitos creditórios decorrentes de em-
penhos liquidados por órgãos e entidades da União, 
Estados, Distrito Federal e Município, não pagos em 
até 30 (trinta) dias contados da data de liquidação, po-
derão emitir cédula  de crédito micro empresarial.

Parágrafo único. A cédula de crédito micro empre-
sarial é título de crédito regido, subsidiariamente, pela 
legislação prevista para as cédulas de crédito comer-
cial, tendo como lastro o empenho do Poder Público, 
cabendo ao Poder Executivo sua regulamentação no 
prazo de cento e oitenta dias a contar da publicação 
desta Lei Complementar.

Art. 47 Nas contratações públicas da União, dos 
Estados e dos Municípios, poderá ser concedido tra-
tamento diferenciado e simplificado para as micro-
empresas e empresas de pequeno porte objetivando 
a promoção do desenvolvimento econômico e social 
no âmbito municipal e regional, a ampliação da efici-
ência das políticas públicas, e o incentivo à inovação 
tecnológica, desde que previsto e regulamentado na 
legislação do respectivo ente.

Art. 48 Para o cumprimento do disposto no art. 
47, a Administração Pública poderá realizar processo 
licita tório:

I – destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte nas 
contratações cujo valor seja de até R$80.000,00 (oi-
tenta mil reais);

II – em que seja exigido dos licitantes a sulco 
tratação de microempresa ou de empresa de peque-
no porte, desde que o percentual máximo do objeto a 
ser subcontratado não exceda à 30% (trinta por cento) 
do total licitado;

III – em que se estabeleça cota de até 25% (vin-
te e cinco por cento) do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte, em 
certames para a  aquisição de bens e serviços de na-
tureza divisível.

§ 1o O valor licitado por meio do disposto neste 
artigo não poderá exceder & 25% (vinte e cinco por 
cento) do total licitado em cada ano civil.

§ 2o Na hipótese do inciso II do caput deste arti-
go, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade 
da Administração Pública poderio ser destinados dire-

tamente às microempresas e empresas de pequeno 
porto subcontratadas.

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 
48 quando:

I – os critérios de tratamento diferenciado e sim-
plificado para as microempresas e empresas de pe-
queno  porte não forem expressamente previstos no 
instrumento convocatório;

II – não houver um mínimo de 3 (três) fornece-
dores competitivos enquadrados como microempre-
sas ou empresas de pequeno porte sediados local ou 
regionalmente e capazes de cumprir as exigências 
estabelecidas no instrumento convocatório;

III – o tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte não 
for  vantajoso para a Administração Pública ou repre-
sentar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a 
ser contratado,

IV – a licitação for dispensável ou inexigível, nos 
tornos dos artigos 24 e 25 da Lei no 8.666 de 21 de 
junho de 1993.

CAPÍTULO VI 
Da Simplificação das Relações de Trabalho

SEÇÃO I 
Da Segurança e da Medicina do Trabalho

Art. 50. As microempresas serão estimuladas pelo 
Poder Público e pelos Serviços Sociais Autônomos a 
formar consórcios para acesso a serviços especializa-
dos em segurança e medicina do trabalho.

SEÇÃO II 
Das Obrigações Trabalhistas

Art. 51. As microempresas o as empresas de pe-
queno porte são dispensadas:

I – da afixação de Quadro de Trabalho em suas 
dependências;

II – da anotação das férias dos empregados nos 
respectivos livros ou fichas de registro;

III – de empregar e matricular seus aprendizes nos 
cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem;

IV – da posse do livro intitulado “Inspeção do 
Trabalho”; e

V – de comunicar ao Ministério do Trabalho e 
Emprego a concessão de férias coletivas.

Art. 52. O disposto no art. 51 não dispensa as 
microempresas e as empresas de pequeno porte dos 
seguintes procedimentos:

I – anotações na Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social – CTPS;

II – arquivamento dos documentos comproba-
tórios de cumprimento das obrigações trabalhistas e 



50710 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

previdenciárias, enquanto não prescreverem essas 
obrigações;

III – apresentação da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 
à Previdência Social – GFIP;

IV – apresentação das Relações Anuais de Em-
pregados e da Relação Anual de Informações Sociais 
– RAIS e do Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados – CAGED.

Parágrafo único. O Comitê Gestor estabelecerá, 
por resolução, modo simplificado de apresentação das 
declarações previstas no inciso IV.

Art. 53 Além do disposto nos arts. 51 e 52, no que 
se refere às obrigações previdenciárias e trabalhistas, 
o empresário com receita bruta anual no ano-calendá-
rio anterior de até trinta e seis mil reais é concedido, 
ainda, o seguinte tratamento especial até o dia 31 de 
dezembro do segundo ano subseqüente ao de sua 
formalização:

I – faculdade de o empresário ou os sócios da 
sociedade empresária de contribuir para a Segurida-
de Social, em substituição à contribuição de que trata 
o caput do art. 21 da Lei no 8.212, de 1991, na forma 
do § 2o do mesmo artigo, na redação dada por esta 
Lei Complementar;

II – dispensa do pagamento das contribuições 
sindicais de que trata a Seção I do Capítulo III do Tí-
tulo V do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 
– Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

III – dispensa do pagamento das contribuições 
de interesse das entidades privadas de serviço so-
cial e de formação profissional vinculadas ao siste-
ma sindical, de que trata o art. 240 da Constituição, 
denominadas terceiros e da contribuição social do 
salário-educação prevista na Lei no 9.424, de 24 de 
dezembro de 1996;

IV – dispensa do pagamento das contribuições 
sociais instituídas pelos arts. 1o e 2o da Lei Comple-
mentar no 110, de 29 de junho de 2001.

Parágrafo único. Os benefícios referidos neste 
artigo somente poderão ser usufruídos por até três 
anos-calendário.

SEÇÃO III 
Do Acesso à Justiça do Trabalho

Art. 54 É facultado ao empregador de micro-
empresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se 
substituir ou representar junto à justiça do trabalho 
por terceiros que conheçam dos fatos, ainda que não 
possuam vínculo trabalhista ou societário.

CAPÍTULO VII 
Da Fiscalização Orientadora

Art. 55 A fiscalização, no que se refere aos as-
pectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental 
e de segurança, das microempresas e empresas de 
pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente 
orientadora, quando a atividade ou situação, por sua 
natureza, comportar grau de risco compatível com 
esse procedimento.

§ 1o Será observado o critério de dupla visita para 
lavratura de autos de infração, salvo quando for cons-
tatada infração por falta de registro de empregado ou 
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência, frau-
de, resistência ou embaraço à fiscalização.

§ 2º Ressalvadas as hipóteses previstas no § 1o, 
caso seja constatada alguma irregularidade na primeira 
visita do agente público, o mesmo formalizará Notifi-
cação de Orientação para Cumprimento de Disposi-
tivo Legal, conforme regulamentação, devendo sem-
pre conter a respectiva orientação e plano negociado 
com o responsável pela microempresa ou empresa 
de pequeno porte.

§ 3o Os órgãos e entidades competentes defini-
rão, em doze meses, as atividades e situações cujo 
grau de risco seja considerado alto, as quais não se 
sujeitarão ao disposto neste artigo.

§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao pro-
cesso administrativo fiscal relativo a tributos, que se dará 
na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.

CAPÍTULO VIII 
Do Associativismo

SEÇÃO ÚNICA 
Do Consórcio Simples

Art. 56 As microempresas ou as empresas de 
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional pode-
rão realizar negócios de compra e venda de bens e 
serviços, para os mercados nacional e internacional, 
por meio de consórcio, por prazo indeterminado, nos 
termos e condições estabelecidos pelo Poder Execu-
tivo Federal.

§ 1o O consórcio de que trata o caput será com-
posto exclusivamente por microempresas e empresas 
de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.

§ 2o O consórcio referido no caput destinar-se-
á ao aumento de competitividade e a sua inserção 
em novos mercados internos e externos, por meio de 
ganhos de escala, redução de custos, gestão estra-
tégica, maior capacitação, acesso a crédito e a novas 
tecnologias.
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CAPÍTULO IX 
Do Estímulo ao Crédito e à Capitalização

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 57 O Poder Executivo Federal proporá, sem-
pre que necessário, medidas no sentido de melhorar o 
acesso das microempresas e empresas de pequeno 
porte aos mercados de crédito e de capitais, objetivando 
a redução do custo de transação, a elevação da efici-
ência alocativa, o incentivo ao ambiente concorrencial 
e a qualidade do conjunto informacional, em especial 
o acesso e portabilidade das informações cadastrais 
relativas ao crédito.

Art. 58 Os bancos comerciais públicos e os ban-
cos múltiplos públicos com carteira comercial e a Caixa 
Econômica Federal manterão linhas de crédito espe-
cíficas para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, devendo o montante disponível e suas 
condições de acesso ser expressas nos respectivos 
orçamentos e amplamente divulgadas.

Parágrafo único. As instituições mencionadas no 
caput deverão publicar, juntamente com os respectivos 
balanços, relatório circunstanciado dos recursos aloca-
dos às linhas de crédito referidas no caput e aqueles 
efetivamente utilizados, consignando, obrigatoriamente, 
as justificativas do desempenho alcançado.

Art. 59 As instituições referidas no caput do 
art. 58 devem se articular com as respectivas enti-
dades de apoio e representação das microempre-
sas e empresas de pequeno porte, no sentido de 
proporcionar e desenvolver programas de treina-
mento, desenvolvimento gerencial e capacitação 
tecnológica.

Art. 60 Fica instituído o Sistema Nacional de Ga-
rantias de Crédito com o objetivo de facilitar o acesso 
das micro e pequenas empresas ao crédito e a demais 
serviços junto às instituições financeiras.

Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará 
o Sistema de que trata o caput, de forma a proporcio-
nar tratamento diferenciado, favorecido e simplificado 
aos micro e pequenos negócios.

Art. 61 Para fins de apoio creditício às opera-
ções de comércio exterior das microempresas e das 
empresas de pequeno porte, serão utilizados os parâ-
metros de enquadramento ou outros instrumentos de 
alta significância para as microempresas, empresas 
de pequeno porte exportadoras segundo o porte de 
empresas, aprovados pelo Mercado Comum do Sul 
(Mercosul).

SEÇÃO II 
Das Responsabilidades do Banco  

Central do Brasil

Art. 62.O Banco Central do Brasil poderá dis-
ponibilizar dados e informações para as instituições 
financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacio-
nal, inclusive por meio do Sistema de Informações de 
Crédito (SCR), visando ampliar o acesso ao crédito 
para microempresas e empresas de pequeno porte e 
fomentar a competição bancária.

§ 1o O disposto no caput alcança a disponibiliza-
ção de dados e informações específicas relativas ao 
histórico de relacionamento bancário e creditício das 
microempresas e das empresas de pequeno porte, 
apenas aos próprios titulares.

§ 2o O Banco Central do Brasil poderá garantir 
o acesso simplificado, favorecido e diferenciado dos 
dados e informações constantes no § 1o, aos seus 
respectivos interessados, podendo a instituição optar 
por realizá-lo por meio das instituições financeiras, às 
quais o próprio cliente tenha relacionamento.

SEÇÃO III 
Das Condições de Acesso aos  

Depósitos Especiais do Fundo de Amparo  
ao Trabalhador – FAT

Art. 63 O Codefat poderá disponibilizar recursos 
financeiros através da criação de programa específico 
para as cooperativas de crédito de cujos quadros de 
cooperados participem microempreendedores, empre-
endedores de microempresa e empresa de pequeno 
porte bem como suas empresas.

Parágrafo único. Os recursos referidos no caput 
deverão ser destinados exclusivamente às microem-
presas e pequenas empresas de pequeno porte.

CAPÍTULO X 
Do Estímulo à Inovação

SEÇÃO I 
Disposições Gerais

Art. 64 Para os efeitos desta Lei Complementar 
considera-se:

I – inovação: a concepção de um novo produto 
ou processo de fabricação, bem como a agregação de 
novas funcionalidades ou características ao produto ou 
processo que implique melhorias incrementais e efe-
tivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando 
maior competitividade no mercado;

II – agência de fomento: órgão ou instituição de 
natureza pública ou privada que tenha entre os seus 
objetivos o financiamento de ações que visem a es-
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timular e promover o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da inovação;

III – Instituição Científica e Tecnológica – ICT: 
órgão ou entidade da administração pública que te-
nha por missão institucional, dentre outras, executar 
atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico;

IV – núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou 
órgão constituído por uma ou mais ICT com a finali-
dade de gerir sua política de inovação;

V – instituição de apoio: instituições criadas sob o 
amparo da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, 
com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, 
ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico.

SEÇÃO II 
Do Apoio à Inovação

Art. 65 A União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, e as respectivas agências de fomento, 
as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as insti-
tuições de apoio manterão programas específicos para 
as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, inclusive quando estas revestirem a forma de 
incubadoras, observando-se o seguinte:

I – as condições de acesso serão diferenciadas, 
favorecidas e simplificadas.

II – o montante disponível e suas condições de 
acesso deverão ser expressos nos respectivos orça-
mentos e amplamente divulgados.

§ 1o As instituições deverão publicar, junta-
mente com as respectivas prestações de contas, 
relatório circunstanciado das estratégias para maxi-
mização da participação do segmento, assim como 
dos recursos alocados às ações referidas no caput 
e aqueles efetivamente utilizados, consignando, 
obrigatoriamente, as justificativas do desempenho 
alcançado no período.

§ 2o As pessoas jurídicas referidas no caput terão 
por meta a aplicação de, no mínimo, vinte por cento 
dos recursos destinados à inovação para o desenvol-
vimento de tal atividade nas microempresas ou das 
empresas de pequeno porte.

§ 3o Os órgãos e entidades integrantes da Ad-
ministração Pública Federal atuantes em pesquisa, 
desenvolvimento ou capacitação tecnológica terão por 
meta efetivar suas aplicações, no percentual mínimo 
fixado no caput deste artigo, em programas e proje-
tos de apoio às microempresas ou às empresas de 
pequeno porte, transmitindo, ao Ministério da Ciência 
e Tecnologia, no primeiro trimestre de cada ano, in-
formação relativa aos valores alocados e a respectiva 

relação percentual em relação ao total dos recursos 
destinados para esse fim.

§ 4o Fica o Ministério da Fazenda autorizado a 
reduzir a zero a alíquota do IPI, da Cofins e da contri-
buição para o PIS/Pasep incidentes na aquisição de 
equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, 
acessórios sobressalentes e ferramentas que os acom-
panhem, adquiridos por microempresas ou empresas 
de pequeno porte que atuem no setor de inovação 
tecnológica, na forma definida em regulamento.

Art. 66 No primeiro trimestre do ano subseqüente, 
os órgãos e entidades a que alude o art. 67 transmi-
tirão, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, relatório 
circunstanciado dos projetos realizados, compreen-
dendo a análise do desempenho alcançado.

Art. 67 Os órgãos congêneres ao Ministério da 
Ciência e Tecnologia estaduais e municipais deverão 
elaborar e divulgar relatório anual indicando o valor 
dos recursos recebidos, inclusive por transferência de 
terceiros, que foram aplicados diretamente ou por or-
ganizações vinculadas, por Fundos Setoriais e outros, 
junto ao segmento das microempresas e empresas de 
pequeno porte, retratando e avaliando os resultados 
obtidos e indicando as previsões de ações e metas para 
ampliação de sua participação no exercício seguinte.

CAPÍTULO XI 
Das Regras Civis e Empresariais

SEÇÃO I 
Das Regras Civis

SUBSEÇÃO I 
Do Pequeno Empresário

Art. 68 Considera-se pequeno empresário, para 
efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o empre-
sário individual caracterizado como microempresa na 
forma desta Lei Complementar que aufira receita bruta 
anual de até trinta e seis mil reais.

SUBSEÇÃO II 
Do Empreendedor Individual de  

Responsabilidade Limitada

Art. 69 Relativamente ao empresário enquadrado 
como microempresa ou empresa de pequeno porte nos 
termos desta Lei Complementar, somente responde-
rá pelas dívidas empresariais com os bens e direitos 
vinculados à atividade empresarial, exceto nos casos 
de desvio de finalidade, de confusão patrimonial e 
obrigações trabalhistas, em que a responsabilidade 
será integral.
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SEÇÃO II 
Das Deliberações Sociais e da Estrutura  

Organizacional

Art. 70 As microempresas e as empresas de pe-
queno porte são desobrigadas da realização de reuni-
ões e assembléias em qualquer das situações previs-
tas na legislação civil, as quais serão substituídas por 
deliberação representativa do primeiro número inteiro 
superior à metade do capital social.

§ 1o O disposto no caput não se aplica caso haja 
disposição contratual em contrário, caso ocorra hipó-
tese de justa causa que enseje a exclusão de sócio 
ou caso um ou mais sócios ponham em risco a con-
tinuidade da empresa em virtude de atos de inegável 
gravidade.

§ 2o Nos casos referidos n § 1o realizar-se-á reu-
nião ou assembléia de acordo com a legislação civil.

Art. 71 Os empresários e as sociedades de que 
trata esta Lei Complementar, nos termos da legislação 
civil, ficam dispensados da publicação de qualquer ato 
societário.

SEÇÃO III 
Do Nome Empresarial

Art. 72 As microempresas e as empresas de 
pequeno porte, nos termos da legislação civil, acres-
centarão à sua firma ou denominação, as expressões 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou 
suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, confor-
me o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da 
sociedade.

SEÇÃO IV 
Do Protesto de Títulos

Art. 73 O protesto de título, quando o devedor 
for microempresário ou empresa de pequeno porte, é 
sujeito às seguintes condições:

I – aos emolumentos do tabelião, não incidirão 
quaisquer acréscimos a título de taxas, custas e con-
tribuições para o Estado ou Distrito Federal, carteira 
de previdência, fundo de custeio de atos gratuitos, 
fundos especial do Tribunal de Justiça, bem como de 
associação de classe, criados ou que venham a ser 
criados sob qualquer título ou denominação, ressalva-
da a cobrança do devedor das despesas de correio, 
condução e publicação de edital para realização da 
intimação;

II – para o pagamento do título em cartório, não 
poderá ser exigido cheque de emissão de estabeleci-
mento bancário, mas, feito o pagamento por meio de 
cheque, de emissão de estabelecimento bancário ou 
não, a quitação dada pelo tabelionato de protesto será 
condicionada à efetiva liquidação do cheque;

III – o cancelamento do registro de protesto, fun-
dado no pagamento do título, será feito independente-
mente de declaração de anuência do credor, salvo no 
caso de impossibilidade de apresentação do original 
protestado;

IV – para os fins do disposto no caput e nos in-
cisos I, II e III, o devedor deverá provar sua qualidade 
de microempresa ou de empresa de pequeno porte 
perante o tabelionato de protestos de títulos, mediante 
documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Re-
gistro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso;

V – quando o pagamento do título ocorrer com 
cheque sem a devida provisão de fundos, serão auto-
maticamente suspensos pelos cartórios de protesto, 
pelo prazo de um ano, todos os benefícios previstos 
para o devedor neste artigo, independentemente da 
lavratura e registro do respectivo protesto.

CAPÍTULO XII 
Do Acesso a Justiça

SEÇÃO I 
Do acesso aos Juizados Especiais

Art. 74 Aplica-se às microempresaø e âs empre-
sas de pequeno porte de que trata esta Lei Comple-
mentar no disposto no § 1o do art. 8o da Lei no 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, e no inciso I do art. 6o da 
Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001, as quais, as-
sim como as pessoas físicas capazes, passam a ser 
admitidas como proponentes de ação perante o Jui-
zado Especial, excluídos os cessionários de direito de 
pessoas jurídicas.

SEÇÃO II 
Da Conciliação Prévia, Mediação e Arbitragem

Art. 75 As microempresas e empresas de peque-
no porte deverio ser estimuladas a utilizar os institutos 
de conciliação prévia, mediação e arbitragem para so-
lução dos seus conflitos.

§ 1o Serão reconhecidos de pleno direito os acor-
dos celebrados no âmbito das comissões de concilia-
ção prévia.

§ 2o O estímulo a que se refere o caput com-
preenderá campanhas de divulgaçio, serviços de es-
clarecimento e tratamento diferenciado, simplificado 
e favorecido no tocante aos custos administrativos e 
honorários cobrados.

CAPÍTULO XIII 
Do Apoio e da Representação

Art. 76 Para o cumprimento do disposto nesta lei, 
bem como para desenvolver e acompanhar políticas 
públicas voltadas às microempresas e empresas de 
pequeno porte, o Poder Público, em consonância com 
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o Férias Permanente das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, sob a coordenação do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
deverá incentivar e apoiar a criação de fóruns com 
participação dos órgãos públicos competentes e das 
entidades vinculadas ao setor.

Parágrafo único. O Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior coordenará com as 
entidades representativas das microempresas e em-
presas de pequeno porte a implementação dos fóruns 
regionais nas unidades da federação.

CAPÍTULO XIV 
Disposições Finais e Transitórias

Art. 77 Promulgada a presente Lei Complementar, 
o Comitê Gestor, expedirá, em seis meses, as instru-
ções que se fizerem necessárias à sua execução.

§ 1o O Ministério do Trabalho e Emprego, a Se-
cretaria da Receita Federal, o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios deverão editar, em um ano, as leis e 
demais atos necessários para assegurar o pronto e 
imediato tratamento jurídico diferenciado, simplifica-
do e favorecido às microempresas e às empresas de 
pequeno porte.

§ 2o As empresas publicas e as sociedades de 
economia mista integrantes da Administração Pública 
federal adotarão, no prazo previsto no § 1o, as provi-
dências necessárias à adaptação dos respectivos es-
tatutos ao disposto nesta Lei.

§ 3o Até o término do prazo previsto no § 1o, ficam 
vigentes as atuais leis estaduais e municipais em favor 
da microempresa e da empresa de pequeno porte.

Art. 78 As Microempresas e as Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem sem movimento há 
mais de três anos poderão dar baixa nos registros dos 
órgãos público; federais, estaduais e municipais, inde-
pendentemente do pagamento de débitos tributários, 
taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das 
respectivas declarações nesses períodos.

§ 1o Os órgãos referidos no caput terão o prazo 
de sessenta dias para efetivar a baixa nos respectivos 
cadastros.

§ 2o Ultrapassado .o prazo previsto no § 1o sem 
manifestação do órgão competente, presumir-se-á a 
baixa dos registros das Microempresas e as Empresas 
de Pequeno Porte.

§ 3o A baixa, na hipótese prevista neste artigo 
ou nos demais casos em que venha a ser efetivada, 
inclusive naquele a que se refere o art. 9o desta Lei 
Complementar, não impede que, posteriormente, se-
jam lançados ou cobrados impostos, contribuições e 
respectivas penalidades, decorrentes da simples falta 

de recolhimento ou da prática, comprovada e apura-
da em processo administrativo ou judicial, de outras 
irregularidades praticadas pelos empresários, pelas 
Microempresas, pelas Empresas de Pequeno Porte 
ou por seus sócios ou administradores, reputando-se 
como solidariamente responsáveis, em qualquer das 
hipóteses referidas neste artigo, os titulares, os sécios 
e os administradores do período de ocorrência dos res-
pectivos fatos geradores ou em períodos posteriores.

§ 4o Os titulares ou sócios também são solida-
riamente responsáveis pelos tributos ou contribuições 
que não tenham sido pagos ou recolhidos, inclusive 
multa de mora ou de oficio, conforme o caso, e juros 
de mora.

Art. 79 Será concedido, para ingresso no regime 
diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Comple-
mentar, parcelamento, em até cento e vinte parcelas 
mensais e sucessivas, dos débitos relativos aos tribu-
tos e contribuições previstos no Simples Nacional, de 
responsabilidade da microempresa ou empresa de pe-
queno porte e de seu titular ou sócio, relativos a fatos 
geradores ocorridos até 31 de janeiro de 2006.

§ 1o O valor mínimo da parcela mensal será de 
R$100,00 (cem reais), considerados isoladamente os 
débitos para com a Fazenda Nacional, para com a 
Seguridade Social, para com a Fazenda dos Estados, 
dos Municípios ou do Distrito Federal.

§ 2o Este parcelamento alcança inclusive débitos 
inscritos em dívida ativa.

§ 3o O parcelamento será requerido à respecti-
va Fazenda para com a qual o sujeito passivo esteja 
em débito.

§ 4o Aplicam-se ao disposto neste artigo as de-
mais regras vigentes para parcelamento de tributos e 
contribuições federais, na forma regulamentada pelo 
Comitê Gestor.

Art. 80 O art. 21 da Lei no 8.212, de 1991, fica 
acrescido dos seguintes parágrafos, passando o pa-
rágrafo único a vigorar como § 1o:

“Art. 21. .................................................
 ..............................................................
§ 2o É de onze por cento sobre o valor 

correspondente ao limite mínimo mensal do 
salário-de-contribuição a alíquota de contri-
buição do segurado contribuinte individual, 
que trabalhe por conta própria, sem relação 
de trabalho com empresa ou equiparado, e do 
segurado facultativo que optarem pela exclu-
são do direito ao beneficio de aposentadoria 
por tempo de contribuição.

§ 3o O segurado que tenha contribuído na 
forma do § 2o deste artigo e pretenda contar 
o tempo de contribuição correspondente para 
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fins de obtenção da aposentadoria por tempo 
de contribuição ou da contagem recíproca do 
tempo de contribuição a que se refere o art. 
94 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
deverá complementar a contribuição mensal 
mediante, o recolhimento de mais nove por 
cento, acrescido dos juros moratórios de que 
trata o disposto no art. 34”. (NR)

Art. 81 O art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 45. .................................................
 ..............................................................
§ 2o Para apuração e constituição dos 

créditos a que se refere o § 1o, a Seguridade 
Social utilizará como base de incidência o valor 
da média aritmética simples dos maiores salá-
rios-de-contribuição, reajustados, correspon-
dentes a oitenta por cento de todo o período 
contributivo decorrido desde a competência 
julho de 1994.

 ..............................................................
§ 4o Sobre os valores apurados na for-

ma dos §§ 2o e 3o incidirão juros moratórios 
de zero vírgula cinco por cento ao mês, capi-
talizados anualmente, limitados ao percentual 
máximo de cinquenta por cento, e multa de 
dez por cento.

 ..............................................................
§ 7o A contribuição complementar a que 

se refere o § 3o do art. 21 será exigida a qual-
quer tempo, sob pena do indeferimento do 
benefício.” (NR)

Art. 82. A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9o . .................................................
§ 1o O Regime Geral de Previdência So-

cial – RGPS garante a cobertura de todas as 
situações expressas no art. 1o desta Lei, exceto 
as de desemprego involuntário, objeto de lei 
específica, e de aposentadoria por tempo de 
contribuição para o trabalhador de que trata 
o § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de ju-
lho de 1991.

 .................................................... ” (NR)
“Art. 18. .................................................
I – . ........................................................
 ..............................................................
c) aposentadoria por tempo de contri-

buição;
 ..............................................................

§ 3o O segurado contribuinte individual, 
que trabalha por conta própria, sem relação 
de trabalho com empresa ou equiparado, e o 
segurado facultativo que contribuem na forma 
do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, não farão jus à aposentadoria 
por tempo de contribuição.” (NR)

Art. 55.. ..................................................
 ..............................................................
§ 4o Não será computado como tempo 

de contribuição, para efeito de concessão do 
benefício de que trata esta subseção, o período 
em que o segurado contribuinte individual ou 
facultativo tiver contribuído na forma do § 2o do 
art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
salvo se tiver complementado as contribuições 
na forma do § 3o do mesmo artigo.” (NR)

Art. 83 O art. 94 da Lei no 8.213, do 1991, fica 
do seguinte parágrafo, passando o parágrafo único a 
vigorar como § 1o:

“Art. 94. .................................................
 ..............................................................
§ 2o Não será computado como tempo de 

contribuição, para efeito dos benefícios previs-
tos em regimes próprios de previdência social, 
o período em que o segurado contribuinte indi-
vidual ou facultativo tiver contribuído na forma 
do § 3o, salvo se complementadas as contribui-
ções na forma do § 3o, ambos do art. 21 da Lei 
no 8.212, de 24 de julho de 1991.” (NR)

Art. 84 O art. 56 art. 58 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, passa avigorar acrescido do 
seguinte § 3o:

“Art. 58. .................................................
 ..............................................................
§ 3o Poderão ser fixados, para as micro-

empresas e empresas de pequeno porte, por 
meio de acordo ou convenção coletiva, em 
caso de transporte fornecido pelo empregador, 
em local de difícil acesso ou não servido por 
transporte público, o tempo médio despendido 
pelo empregado, bem como a forma e nature-
za da remuneração.” (NR)

Art. 85 O art. 5o da Lei no 10.189, de 14 de feve-
reiro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo:

“Art. 5o ...................................................
 ..............................................................
§ 4o A verba de sucumbência de até um 

por cento do valor do débito consolidado, in-
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cluído no Refis ou no parcelamento alternativo 
a que se refere o art. 12 da Lei no 9.964, de 
10 de abril de 2000, substitui o encargo legal 
de 20% previsto no Decreto-Lei no 1.025 de 
21 de outubro de 1969 e alterações posterio-
res.” (NR)

Art. 86 As matérias tratadas na presente Lei 
Complementar que não sejam reservadas constitucio-
nalmente a esta espécie legislativa poderão ser objeto 
de alteração por lei ordinária.

Art. 87 Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos, no que se 
refere ao tratamento diferenciado, favorecido e simplifi-

cado a ser dispensado às microempresas e empresas 
de pequeno porte a partir de 1o de janeiro de 2007.

Art. 88 Ficam revogadas a Lei no 9.317, de 5 de 
dezembro de 1996, e a Lei no 9.841, de 5 de outubro 
de 1999, permanecendo sua eficácia até 1o de janei-
ro de 2007.

Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 
94 do Ato das Dísposições Constitucionais Transitórias, 
é mantida a eficácia das leis estaduais, municipais e 
do Distrito Federal que estabeleçam isenção, redução 
ou alíquota ad valorem ao ICMS ou ao ISS devido por 
microempresas e empresas de pequeno porte.

Câmara dos Deputados, 5 de setembro de 
2006.
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Ofício no 1.956 (SF)

Brasilia, 10 de novembro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Emendas do Senado a Projeto de Lei da 
Câmara.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado 

Federal aprovou, em revisão e com emendas, o Pro-
jeto de Lei da Câmara no 100, de 2006-Complementar 
(PL no 123, de 2004-Complementar, nessa Casa), que 
“Dispôe sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte.”

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência o au-

tógrafo referente às emendas em apreço, a fim de ser 

submetida à apreciação da Câmara dos Deputados.

Atenciosamente, Senador Mão Santa, no exer-

cício da Primeira-Secretaria.

EMENDAS DO SENADO FEDERAL

Emendas do Senado ao Projeto de Lei 

da Câmara no 100, de 2006-Complementar 

(no 123, de 2004-Complementar, na Casa de 

origem), que “dispõe sobre o Estatuto Nacio-

nal da Microempresa e da Empresa de Pe-

queno Porte.”
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EMENDA No1 
(Corresponde à Emenda no 1 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 2o 
do Projeto:

“Art. 2o. ..................................................
I – Comitê Gestor de Tributação das Mi-

croempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
vinculado ao Ministério da Fazenda, composto 
por 2 (dois) representantes da Secretaria da 
Receita Federal e 2 (dois) representantes da 
Secretaria de Receita Previdenciária, como 
representantes da União, 2 (dois) dos Estados 
e do Distrito Federal e 2 (dois) dos Municípios, 
para tratar dos aspectos tributários;

 ............................................................. ”

EMENDA No 2 
(Corresponde à Emenda no 5 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso X do § 1º do 
art. 13 do Projeto:

“Art. 13. .................................................
 ..............................................................
§ 1o . ......................................................
 ..............................................................
X – Contribuição para a Seguridade So-

cial, relativa à pessoa do empresário, na qua-
lidade de contribuinte individual;

 ............................................................. ”

EMENDA No 3 
(Corresponde à Emenda no 9 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso XIV do § 1o 
do art. 17 do Projeto:

“Art. 17. .................................................
 ..............................................................
XIV – transporte municipal de passa-

geiros;
 ............................................................. ”

EMENDA No 4 
(Corresponde à Emenda no 10 – Relator)

Inclua-se o seguinte inciso XVI ao art. 17 do Pro-
jeto, renumerando-se os demais:

“Art. 17. .................................................
 ..............................................................
XVI – que aufira receitas decorrentes de 

locação de bens imóveis;
 ............................................................. ”

EMENDA No 5 
(Corresponde à Emenda no 12 – Relator)

Acrescente-se o seguinte inciso VI ao § 50 do 
art. 18 do Projeto:

“Art. 18. .................................................
 ..............................................................
§ 5o. .......................................................
 ..............................................................
VI – as atividades de prestação de ser-

viços de transportes intermunicipais e interes-
taduais serão tributadas na forma do Anexo 
V, acrescido das alíquotas correspondentes 
ao ICMS previstas no Anexo I, hipótese em 
que não estará incluída no Simples Nacional 
a contribuição prevista no inciso VI do art. 13, 
devendo esta ser recolhida segundo a legis-
lação prevista para os demais contribuintes 
ou responsáveis.

 ............................................................. ”

EMENDA No 6 
(Corresponde à Emenda no 14 – Relator)

Dê-se a seguinte redação aos §§ 1o e 5o do art. 
21 do Projeto:

“Art. 21. .................................................
 ..............................................................
§ 1o Na hipótese de a microempresa ou 

a empresa de pequeno pode possuir filiais, o 
recolhimento do Simples Nacional dar-se-á por 
intermédio da matriz, ressalvado o disposto no 
§ 5o deste artigo.

§ 5o O Comitê Gestor regulará:
I – o modo pelo qual será solicitado o 

pedido de restituição ou compensação dos 
valores do Simples Nacional recolhidos in-
devidamente ou em montante superior que 
o devido;

II – os critérios para o enquadramento e 
a distribuição de receitas correspondentes:

a) ao ICMS, nos asos de empresas com 
estabelecimentos em mais de uma unidade 
da Federação;

b) ao ISS, nos casos de empresas com 
estabelecimentos em mais de um município.”

EMENDA NO 7 
(Corresponde à Emenda no 15 – Relator)

Dê-se ao art. 22 do Projeto a seguinte redação, 
passando o atual § 2o a constituir-se art. 87, renome-
ando-se o atual § 1o do art. 22, para parágrafo único, 
e renumerando-se os arts. 87 e 88 para 88 e 89:
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“Art. 22 O Comitê Gestor definirá o siste-
ma de repasses do total arrecadado, inclusive 
encargos legais, para o:

I – município ou Distrito Federal, o valor 
correspondente ao ISS;

II – estado ou Distrito Federal, o valor 
correspondente ao ICMS;

III – Instituto Nacional do Seguro Social, 
o valor correspondente à contribuição para 
manutenção da Seguridade Social.

Parágrafo único. Enquanto o Comitê Ges-
tor não regulamentar o prazo para o repasse 
previsto no inciso II do caput, este será efetu-
ado nos prazos estabelecidos nos convênios 
celebrados no âmbito do colegiado a que se 
refere a Constituição Federal, no art. 155, § 
2o, XII, g.”

“Art. 87 O § 1o do art. 3o da Lei Comple-
mentar no 63, de 11 de janeiro de 1990, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 3o . ..................................................
 ..............................................................
§ 1o O valor adicionado corresponderá, 

para cada município:
I – ao valor das mercadorias saídas, 

acrescido do valor das prestações de servi-
ços, no seu território, deduzido o valor das 
mercadorias entradas, em cada ano civil;

II – nas hipóteses de tributação simpli-
ficada a que se refere o parágrafo único do 
art. 146 da Constituição Federal, e em outras 
situações em que se dispensem os controles 
de entrada, considerar-se-á como valor adi-
cionado o percentual de 32% (trinta e dois por 
cento) da receita bruta.

 ....................................................‘ (NR)”

EMENDA NO 8 
(Corresponde à Emenda no 19 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao inciso I do caput 
do art. 31 e inclua-se § 4o ao mesmo artigo:

“Art. 31. .................................................
I – na hipótese do inciso I do art. 30, 

a partir de 1o de janeiro do ano-calendário 
subseqüente, ressalvado o disposto no § 4o 
deste artigo;

 ..............................................................
§ 4o No caso de a microempresa ou a 

empresa de pequeno porte ser excluída do 
Simples Nacional no mês de janeiro, na hipó-
tese do inciso I do art. 30, os efeitos da exclu-
são dar-se-ão nesse mesmo ano.

 ............................................................. ”

EMENDA NO 9 
(Corresponde à Emenda no 23 – Relator)

Dê-se ao art. 45 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 45. .................................................
I – a microempresa ou empresa de pe-

queno porte melhor classificada poderá apre-
sentar proposta de preço inferior àquela con-
siderada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado;

II – não ocorrendo a contratação da mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do inciso I, serão convocadas as re-
manescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese dos §§ 1o e 2o do art. 44, na or-
dem classificatória, para o exercício do mes-
mo direito;

 ..............................................................
§ 1o Na hipótese da não-contratação nos 

termos previstos no caput, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta origi-
nalmente vencedora do certame.

 ............................................................ .”

EMENDA NO 10 
(Corresponde à Emenda no 24 – Relator)

Acrescente-se o seguinte § 2o ao art. 52 do Pro-
jeto, renomeando-se o parágrafo único para § 1º:

“Art. 52. .................................................
 ..............................................................
§ 1o ........................................................
§ 2o A reincidência no não-atendimento 

de normas trabalhistas implica a exclusão da 
microempresa ou empresa de pequeno porte 
dos benefícios desta Lei Complementar.”

EMENDA NO 11 
(Corresponde à Emenda no 31 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 87 do Projeto:

“Art. 87 Esta Lei Complementar entra em 
vigor na data de sua publicação, ressalvado 
o regime de tributação das microempresas e 
empresas de pequeno porte, que entra em 
vigor em 1o de julho de 2007.”

EMENDA NO 12 
(Corresponde à Emenda no 32 – Relator)

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 88 
do Projeto:

“Art. 88 Ficam revogadas, a partir de 
1o de julho de 2007, a Lei no 9.317, de 5 de 
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dezembro de 1996, e a Lei nº 9.841, de 5 de 
outubro de 1999.

 ............................................................. ”

EMENDA NO 13 
(Corresponde à Emenda no 33 – Relator)

Suprima-se o parágrafo único do art. 88 do Pro-
jeto.

EMENDA NO 14 
(Corresponde à Emenda no 34 – Relator)

No Anexo I ao Projeto de Lei da Câmara no 100, 
de 2006 – Complementar, na interseção das colunas 
intituladas “CSLL”, “Cofins” e “ICMS” com a linha ini-
ciada por “Até 120.000”, substituam-se os percentu-
ais “0,26%”, “0,79%” e “1,34%” por “0,21%”, “0,74%” 
e “1,25%”, respectivamente.

No anexo II, na interseção das colunas intitula-
das “CSLL”, “Cofins” e “ICMS” com a linha iniciada por 
“Até 120.000”, substituam-se os percentuais “0,26%”, 
“0,79%” e “1,36%” por “0,21%”, “0,74%” e “1,25%”, 
respectivamente.

Senado Federal, 10 de novembro de 2006. – Se-
nador Renan Calheiros, Presidente do Senado Fe-
deral.

EMENDAS DE REDAÇÃO DO SENADO FEDERAL

Ofício no 1.955 (SF) 

Brasília, em 10 de novembro de 2006.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inocêncio Oliveira
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

Assunto: Emendas de Redação a Projeto de Lei da 
Câmara.

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Fe-

deral aprovou, em revisão e com emendas de redação, 
o Projeto de Lei da Câmara no 100, de 2006-Comple-
mentar (PL no 123, de 2004-Complementar, nessa 
Casa), que “Dispõe sobre o Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa de Pequeno Pode.”

Encaminho a Vossa Excelência as segumtes 
emendas de redação, solicitando que as mesmas se-
jam consolidadas no texto a ser remetido à sanção 
por esta Casa:

EMENDA NO 2 – RELATOR

No § 3o do art. 2o, substitua-se o termo “em” pela 
expressão “há pelo menos”.

EMENDA NO 3 – RELATOR

No inciso I do art. 3o, insira-se o termo “que” an-
tes do verbo “auferir”.

EMENDA NO 4 – RELATOR

Substitua-se, no inciso VII do art. 13 do Projeto, 
a expressão “Imposto sobre a

Circulação de Mercadorias e Serviços e sobre 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
(ICMS)” pela expressão “Imposto sobre Operações Re-
lativas à Circulação de Mercadorias sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermuni-
cipal e de Comunicação (ICMS)”.

EMENDA NO 6 – RELATOR

Desmembre-se o § 3o do art. 13 do Projeto, nos 
seguintes §§ 3o e 4o:

“Art. 13. .................................................
 ..............................................................
§ 3o As microempresas e empresas de 

pequeno pode optantes pelo Simples Nacional 
ficam dispensadas do pagamento das demais 
contribuições instituídas pela União, inclusive 
as contribuições para as entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o 
art. 240 da Constituição Federal e demais en-
tidades de serviço social autônomo.

§ 4o Excetua-se da dispensa do § 3o a 
contribuição sindical patronal instituída pelo De-
creto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.”

EMENDA NO 7 – RELATOR

No § 2o do art. 16, corrija-se a grafia da palavra 
“mês”.

EMENDA NO 8 – RELATOR

Suprima-se, no inciso XVI do § 1o do art. 17 do 
Projeto, a vírgula após a expressão “escolas livres”.

EMENDA NO 11 – RELATOR

Dê-se a seguinte redação ao caput e ao § 2o do 
art. 18 do Projeto:

“Art. 18. O valor devido mensalmente pela 
microempresa e empresa de pequeno porte, 
optante do Simples Nacional, será determinado 
mediante aplicação da tabela do Anexo I.

 ..............................................................
§ 2o Em caso de início de atividade, os 

valores de receita bruta acumulada constan-
tes das tabelas dos Anexos I a V devem ser 
proporcionalizados ao número de meses de 
atividade no período.

 ............................................................. ”
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EMENDA NO 13 – RELATOR

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 20 do 
Projeto:

“Art. 20. .................................................
 ..............................................................
§ 3o Na hipótese em que o recolhimento 

do ICMS ou do ISS não esteja sendo efetua-
do por meio do Simples Nacional por força do 
disposto neste artigo e no art. 19, as faixas de 
receita do Simples Nacional superiores àquela 
que tenha sido objeto de opção pelos Estados 
ou pelo Distrito Federal sofrerão, para efeito de 
recolhimento do Simples Nacional, redução na 
alíquota equivalente aos percentuais relativos 
a esses impostos constantes dos Anexos I a 
V, conforme o caso.

 ............................................................. ”

EMENDA NO 16 – RELATOR

No § 1o do art. 26, corrija-se a grafia da palavra 
“empreendedores”.

EMENDA NO 17 – RELATOR

No inciso III do art. 30, retire-se a palavra “e” co-
locada entre a expressão “tributos estaduais”

EMENDA NO 18 – RELATOR

Suprima-se o termo “ao” no inciso II do § 1o do 
art. 30 do Projeto.

EMENDA NO 20 – RELATOR

No § 2o do art. 32, insira-se a palavra “do” entre 
os termos “recolhimento” e “imposto”.

EMENDA NO 21 – RELATOR

No § 3o do art. 33, suprima-se o termo “pela”, 
duplicado.

EMENDA No 22 – RELATOR

Dê-se ao art. 44 do Projeto a seguinte redação:

“Art. 44. .................................................
§ 1o Entende-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresenta-
das pelas microempresas e empresas de 
pequeno pode sejam iguais ou até 10% (dez 
por cento) superiores à proposta melhor 
classificada.

 ............................................................. ”

EMENDA NO 25 – RELATOR

No final do § 2o do art. 55, substitua-se a expres-
são “em presa” pelo termo “empresa”.

EMENDA NO 26 – RELATOR

No final do art. 60, corrija-se a grafia do termo 
“instituições”.

EMENDA NO 27 – RELATOR

No inciso V do art. 73, corrija-se a grafia do ter-
mo “suspensos”.

EMENDA NO 28 – RELATOR

Substitua-se, no § 1o do art. 77 do Projeto, a ex-
pressão “Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” pela 
expressão “Secretaria da Receita Previdenciária”.

EMENDA NO 29 – RELATOR

No final do § 3o do art. 78, corrija-se a grafia do 
termo “período”.

EMENDA NO 30 – RELATOR

Suprima-se a expressão “art. 58’, duplicada no 
caput do art. 84 do Projeto.

Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros, 
Presidente do Senado Federal

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
No 381, DE 2006 

(Do Sr. Ivan Ranzolin)

Dá nova redação ao Inciso X o Art. 3° 
da Lei Complementar n°. 79, de 7 de janei-
ro de 1994, que “cria o Fundo Penitenciá-
rio Nacional – FUNPEN, e dá outras provi-
dências”.

Despacho: Às Comissões de: Segu-
rança Pública e Combate ao Crime Organi-
zado Finanças e Tributação (art. 54 RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O inciso X do art. 3o da Lei Complementar 

no 79, de 7 de janeiro de 1994, passa a viger com a 
seguinte redação:

“Art. 3o. ..................................................
 ..............................................................
X – programas de assistência aos depen-

dentes de presos e internados, bem assim de 
apoio à melhoria da infra-estrutura social dos 
Municípios de menor porte que tenham em 
sua área estabelecimentos penais com mais 
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de duzentos presos, a ser prestado nos termos 
do § 1o deste artigo.” (NR) 

Art. 2o Esta Lei Complementar entra em vigor no-
venta dias após a data de sua publicação oficial.

Justificação

A grave crise vivida pelo Sistema Penitenciário 
Brasileiro vem também atingindo fortemente os peque-
nos Municípios que se vêem na contingência de abrigar 
estabelecimentos prisionais e, conseqüentemente, pas-
sam a também abrigar os dependentes dos detentos, 
que, em grande número, passam a residir nos núcleos 
urbanos onde se localizam esses estabelecimentos, e 
inevitavelmente sobrecarregam a demanda pela infra-
estrutura social urbana existente.

De fato, é de se constatar o grave problema ge-
rado para os pequenos Municípios pela transferência 
de grande número de famílias, com nível de renda 
em geral bastante baixo, para as áreas localizadas 
nas proximidades das penitenciárias onde se encon-
tram reclusos seus parentes próximos, passando a 
demandar serviços urbanos, como educação, saúde 
e infra-estrutura urbana, que as Prefeituras não têm 
recursos para prover.

A solução proposta pelo presente Projeto é de 
permitir que os recursos do Fundo Penitenciário Na-
cional possam ser destinados, mediante convênios ou 
instrumentos congêneres, aos Municípios de menor 
porte, dotando-os dos recursos necessários ao forne-
cimento dos serviços urbanos básicos demandados 
pela nova população, constituída pelos familiares dos 
detentos.

A alteração da Lei Complementar no 79/94, é ori-
ginária de sugestão que recebemos da Câmara Mu-
nicipal de São Cristóvão do Sul, localizada em Santa 
Catarina, que abriga o presídio regional de Curitibanos 
e subscrita por todos os vereadores, apresenta a sig-
nificativa vantagem de não onerar os cofres públicos, 
promovendo a simples realocação dos recursos já 
existentes, atendendo a justa reivindicação daqueles 
que acompanham mais de perto a dramática situação 
vivida em cada Município na área penal. 

Contamos, portanto, com o apoio dos ilustres 
Colegas Parlamentares para a aprovação do pre-
sente projeto, que acreditamos possua forte con-
teúdo humanitário e elevado alcance social, tendo 
em vista as degradantes condições em que vivem 
muitas famílias de cidadãos detidos em estabeleci-
mentos penais.

Plenário Ulysses Guimarães, 8 de Novembro de 
2006. – Ivan Ranzolin Deputado Federal.

PROJETO DE LEI No 7.507, DE 2006 
(Do Supremo Tribunal Federal) 
MENSAGEM No 46/2006 – STF

Cria cargos no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (Art. 54 RICD); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD);

Apreciação: Proposição sujeita  à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Presidente da República, faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
te lei:

Art. 1o Ficam criados, no Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Supremo Tribunal Federal, 185 (cento e 
oitenta e cinco) cargos de provimento efetivo de Analista 
Judiciário e 77 (setenta e sete) de Técnico Judiciário.

Art. 2o O Supremo Tribunal Federal baixará as 
instruções necessárias à implementação dos cargos 
criados em sua Secretaria.

Art. 3o As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta das dotações orçamentá-
rias consignadas ao Supremo Tribunal Federal no Or-
çamento Geral da União.

Art. 4o A implementação do disposto nesta Lei 
observará o art. 169 da Constituição Federal e as nor-
mas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000.

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

Brasília, 185o da Independência e 118o da Re-
pública.

Justificação

O anteprojeto de lei que está sendo submetido à 
apreciação do Congresso Nacional visa à criação, no 
Quadro de Pessoal da Secretaria do Supremo Tribunal 
Federal, de cargos de provimento efetivo.

Esse aumento destina-se a suprir necessida-
des de pessoal frente ao aumento da demanda pela 
prestação jurisdicional, bem como dotar o Supremo 
Tribunal Federal de servidores com determinada for-
mação, atualmente supridas por contrato de presta-
ção de serviços, por não existir o cargo no Quadro de 
Pessoal do Tribunal.

Em que pese a criação de cargos efetivos (46 
Analista Judiciário e 88 Técnico Judiciário) em 16-9-04, 
pela Lei no 10.945, é notório que se faz necessário novo 
redimensionamento do quantitativo de cargos efetivos, 
visando atender às demandas do Tribunal surgidas após 
a implantação do novo quadro de pessoal.
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De fato, o número de processos julgados e o de 
processos novos no STF aumentaram desde a última 
criação de cargos efetivos. Isso contribui para concen-
tração cada vez maior do número de processos por 
servidores, revelando alto índice de absorção individual 
de trabalho. Vale lembrar que o aumento de trabalho 
na área judiciária impacta na área administrativa.

Pode-se afirmar que os esforços deste Tribunal, 
no sentido de aprimorar a qualificação profissional dos 
seus servidores, têm contribuído significativamente 
para a realização das atividades. Entretanto, esse in-
vestimento não é suficiente para eliminar a demanda 
por recursos humanos e caso não sejam criados no-
vos cargos, há expectativa de comprometimento do 
perfeito desempenho institucional.

Para acompanhar o ritmo de crescimento do volu-
me de processos novos e de processos julgados, tornou-
se indispensável modernizar permanentemente a infra-
estrutura da Corte, seja no campo dos equipamentos de 
informática, seja no campo dos métodos de gerencia-
mento ou na própria administração de pessoal.

Vale a pena destacar que o anteprojeto vem ao 
encontro de várias metas internas relacionadas ao 
aumento da celeridade da tramitação dos processos 
no Tribunal.

Nesse sentido, o STF tem buscado implementar 
o seu Programa de Modernização, com propostas de 
melhoria dos serviços prestados utilizando-se dos re-
cursos oferecidos pela informática, tais como: processo 
eletrônico, certificação digital, além de outros sistemas 
que visem implementar maior celeridade processual. 
Para tanto, faz-se necessário o aumento de 46 Ana-
listas Judiciário – Apoio Especializado – Análise de 
Informática e de 38 Técnicos Judiciário – Apoio Espe-
cializado – Programação de Sistemas, apenas na área 
de tecnologia da informação.

Desse modo, com a criação desses cargos alcan-
çar-se-á um antigo anseio do Tribunal, isto é, de que 
o domínio do negócio e dos sistemas do STF sejam 
dos servidores da Casa e não de postos de trabalho 
contratados para esse fim.

Nesse esforço de modernização, outras áreas 
precisam ser dotadas com as condições concretas 
que permitam o bom andamento dos trabalhos e, para 
tanto, propõe-se a criação de 46 cargos de Analista 
Judiciário – Area Judiciária para fazer frente ao au-

mento da demanda judiciária e seus reflexos nas áre-
as administrativas. Ressalta-se que, desses cargos, 
20 serão destinados aos Gabinetes dos Ministros (2 
em cada gabinete).

Propõe-se, também, a criação de 80 cargos de 
Analista Judiciário – Apoio Especializado – Comuni-
cação Social para que os conhecimentos primordiais 
da TV e da Rádio Justiça sejam direcionados a servi-
dores efetivos.

Além desses, o levantamento aponta para a ne-
cessidade de outros cargos específicos, tais como: 1 
Analista Judiciário – Apoio Especializado – Arquitetura, 
1 Analista Judiciário – Apoio Especializado – Enge-
nharia Mecânica, 2 Analista Judiciário – Apoio Espe-
cializado – Odontologia; 3 Analista Judiciário – Apoio 
Especializado – Contabilidade, 1 Analista Judiciário 
– Apoio Especializado – Oftalmologista, 5 Analista Ju-
diciário – Área Administrativa e 39 Técnico Judiciário 
– Area Administrativa.

O impacto orçamentário resultante está calculado 
em R$18.613.922,90, que representa apenas 10,77% 
do Orçamento de Pessoal (R$172.789.659,00) consig-
nado ao STF na Lei Orçamentária Anual de 2006.

O acréscimo na despesa com Pessoal e Encar-
gos Sociais está calculado considerando o impacto 
do Plano de Cargos e Salários, ano 2007, conforme 
demonstrado abaixo:

Memória de Cálculo: Remuneração = 12 meses; 
13o/ Férias = 1,33 e Patronal 22%.

A análise da Receita Corrente Líquida projetada 
para 2007 demonstra que o STF possui margem de 
crescimento de mais de 116 milhões na dotação de 
pessoal, considerado o limite prudencial estabelecido 
na Lei de Responsabilidade Fiscal:
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Por fim, na implementação do projeto, observar-
se-á o art.169 da Constituição.

Brasília, 5 de outubro de 2006. – Ministra Ellen 
Gracie, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Mensagem no 46/2006

Brasília, 13 de outubro de 2006

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,
Dirigimo-nos a Vossa Excelência para submeter 

à deliberação das Casas do Congresso Nacional, nos 
termos do artigo 61 da Constituição Federal, o incluso 
projeto de lei, que dispõe sobre a criação de cargos 
efetivos no Quadro de Pessoal da Secretaria do Su-
premo Tribunal Federal.

Atenciosamente, – Ministra Ellen Gracie, Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal.

Oficio no 339/GDG

Brasília, 1o de novembro de 2006.

A Sua Senhoria o Senhor
Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados Brasilia – DF

Assunto: Supremo Tribunal Federal – Sessão Adminis-
trativa de 11-10-06.

Senhor Secretário-Geral,
Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Senho-

ria, conforme entendimento, cópia da Ata da Sessão 
Administrativa deste Supremo Tribunal Federal, reali-
zada em 11 de outubro de 2006, a fim de subsidiar a 
tramitação do PL no 7.507/2006.

Atenciosamente, – Sérgio José Americo Pe-
dreira, Diretor Geral.

ATA DA DÉCIMA SESSÃO ADMINISTRATIVA, 
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2006. Às de-
zoito horas, reuniu-se o Supremo Tribunal Federal, em 
Sessão Administrativa, presentes a Senhora Ministra 
Ellen Gracie (Presidente), os Senhores Ministros Se-
púlveda Pertence, Celso de Mello, Marco Aurélio, Gil-
mar Mendes, Cezar Peluso, Carlos Britto, Eros Grau 
e Ricardo Lewandowski e a Senhora Ministra Cármen 
Lúcia. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro 
Joaquim Barbosa. Sobre os assuntos da pauta, deli-
berou o Colegiado: 1. Processo no 326.783 – aprovar, 
por maioria, a proposta de Emenda Regimental apre-
sentada pelo Ministro Cezar Peluso, que acresce § 4o 
ao art. 131 do Regimento Interno. Vencido o Ministro 
Marco Aurélio, que apresentou o voto em anexo; 2. 
Processo no 326.719 – aprovar, por maioria, a propos-
ta de reestruturação organizacional da Secretaria do 
Tribunal, envolvendo transformação e redistribuição 
de cargos em comissão e de funções comissionadas. 
Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou 
formalmente contrário à proposta, de acordo com o voto 
apenso; 3. Assuntos Gerais – a) O Colegiado decidiu 
que, a partir de 1o de novembro de 2006, as sessões 
plenárias extraordinárias realizadas às quintas-feiras 
retornam para o período vespertino. b) O Ministro Cel-
so de Mello sugeriu a revisão das competências do 
Plenário, de forma que algumas dessas atribuições 
possam ser transferidas às Turmas. c) Os Ministros 
Gilmar Mendes e Cezar Peluso apresentaram rol de 
propostas de enunciados de súmulas para análise da 
Corte e informaram que a lista pode ser ampliada ou 
reduzida, conforme sugestão dos pares. d) A Corte, por 
unanimidade, rejeitou o encaminhamento ao Conselho 
Nacional de Justiça do Projeto de Lei referente à criação 
de cargos na Secretaria do Tribunal, por entender que 
não cabe análise de mérito por parte daquele órgão em 
projeto de iniciativa do STF. Os Ministros solicitaram 
que a Presidente dê ciência ao Conselho Nacional de 
Justiça dessa deliberação. Nada mais havendo a tra-
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tar, foi encerrada a sessão, e eu Sérgio José Américo 
Pedreira, Diretor-Geral da Secretaria, lavrei a presente 
ata, que vai assinada pelos senhores ministros. – Minis-
tra Ellen Gracie, Presidente. Ministra Sepulveda Per-
tence; Ministro Marco Aurélio; Ministro Cezar Peluso; 
Ministro Eros Grau; Ministro Celso de Mello; Ministro 
Gilmar Mendes; Ministro Carlos Brito; Ministro Ricar-
do Lewandowski; Ministra Cármen Lúcia.

PROJETO DE LEI No 7.545, DE 2006 
(Do Sr. Heleno Silva)

Dispõe sobre o incentivo aos profes-
sores por meio de bonificações.

Despacho: Às Comissões de: Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (art. 54 
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Dos Fundos existentes na data de publica-

ção desta lei, bem como dos que vierem a ser criados 
para o fim de disciplinar a aplicação de recursos em 
educação, será aplicado um percentual de 10% a título 
de bonificação dos professores, obedecidos critérios 
a serem definidos pelo Poder Executivo. 

Parágrafo Único – Os valores expressos no caput 
deste artigo representam um acréscimo ao percentual 
definido para pagamento de salário aos professores 
nos respectivos Fundos. 

Art. 2o O Executivo regulamentará os critérios de 
bonificação para fins de aplicação do disposto nesta 
lei em 90 (noventa) dias.

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação

Há uma tendência das políticas públicas para a 
educação de concentrar atenção em inúmeros critérios 
que não a qualidade de vida dos professores.

É óbvio que a análise deva ser criteriosa já que 
a educação é um pilar de sustentação da sociedade, 
porém, um aspecto de imensa relevância não pode 
ser deixado em segundo plano: a remuneração dos 
professores.

Desses profissionais depende o êxito em qualquer 
política pública a ser implantada para a educação. As-
sim, é moralmente justo que o Poder Público determine 
a forma de bonificá-los pelo trabalho exercido.

Deve-se buscar, através da discussão com os 
setores envolvidos, os melhores critérios para a bo-
nificação e, por fim, entregar aos professores um in-

cremento salarial como um bônus pelo imprescindível 
trabalho que prestam à sociedade. 

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. 
– Heleno Silva, Deputado Federal PL/SE.

PROJETO DE LEI No 7.554, DE 2006 
(Do Sr. Bernardo Ariston)

Dispõe sobre o Selo de Qualidade Am-
biental – SQA

Despacho: Apense-se ao PL-
707/2003.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a insti-

tuir o Selo de Qualidade Ambiental – SQA, a ser con-
ferido pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, por 
prazo determinado, a pessoas jurídicas que, segundo 
padrões e critérios por ele estabelecidos, desenvolvam 
suas atividades de maneira ambientalmente correta, 
em estrita observância aos princípios do desenvolvi-
mento sustentável.

Parágrafo único. Os padrões e critérios para a 
outorga do SQA, incluindo as categorias econômicas 
passíveis de atribuição, serão estabelecidos em regu-
lamento pelo MMA.

Art. 2o Caberá a uma comissão paritária compos-
ta por representantes do governo e da sociedade civil, 
designada pelo MMA, decidir sobre a outorga do SQA, 
bem como sobre sua cassação em caso de eventual 
transgressão às normas ambientais.

Art. 3o Para fazerem jus à outorga do SQA, as 
pessoas jurídicas deverão cadastrar-se junto ao MMA 
e fornecer, no prazo estipulado, todas as informações 
solicitadas acerca das atividades que desenvolvem.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Justificação

Ao longo desse um quarto de século de atuação 
da Política Nacional do Meio Ambiente (introduzida pela 
Lei nº 6.938, de 1981), completado no corrente ano de 
2006, vem-se observando que o vigente sistema de 
comando e controle ambiental, apesar de importan-
tíssimo na implantação e gestão do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente – SISNAMA, tem sido insuficiente 
para a resolução de muitos dos problemas ambientais 
brasileiros. A demanda elevada por recursos huma-
nos e financeiros para as atividades de avaliação de 
projetos e fiscalização de empreendimentos, que não 
consegue ser suprida em nenhuma das três esferas da 
Federação, é a principal responsável pelo êxito apenas 
parcial da política ambiental pátria.
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Ressente-se, pois, ao lado dos instrumentos 
oficiais e compulsórios de controle ambiental, entre 
os quais a avaliação de impacto ambiental e o licen-
ciamento de atividades potencialmente poluidoras ou 
utilizadoras de recursos naturais, da existência de ou-
tros mecanismos econômicos, de caráter voluntário, os 
quais, ao invés de reprimirem a má conduta ambiental, 
atuem em campo oposto, incentivando o setor produtivo 
no sentido do desenvolvimento sustentável. O “ICMS 
Ecológico”, introduzido por alguns Estados brasileiros, 
é um exemplo estimulante da adoção de mecanismos 
econômicos de incentivo à prática de atividades am-
bientalmente adequadas.

Num mundo globalizado, em que a imagem das 
empresas por vezes vale tanto ou mais que seu pa-
trimônio físico, é natural que elas busquem formas 
de expressar sua compatibilidade ambiental. Daí a 
iniciativa de entidades do setor produtivo, ou mesmo 
da própria sociedade civil, de instituírem prêmios do 
tipo Selo Verde, em caráter de incentivo a iniciativas 
e projetos ambientais, de que são exemplos: Prêmio 
Ford de Conservação Ambiental, concedido pela Ford 
Motors Company; Prêmio Expressão Ecologia, pro-
movido pela Editora Expressão Sul para empresas 
instaladas na região Sul do Brasil; Prêmio Melhores 
Práticas Ambientais do Nordeste, promovido pela So-
ciedade Nordestina de Ecologia; Prêmio Super Ecolo-
gia, promovido pela revista Superinteressante; Prêmio 
Minas Ecologia, promovido pela Associação Mineira 
de Defesa do Ambiente – AMDA e Unicentro Newton 
de Paiva, e tantos outros.

Da mesma forma que as organizações civis, 
alguns Estados brasileiros também editaram leis ins-
tituindo o Selo Verde como certificado de qualidade 
ambiental, conferido-o a entidades que desenvolvem 
suas atividades em estrita observância às normas am-
bientais. São os casos, por exemplo, dos Estados do Rio 
de Janeiro (Lei no 1.844/91), Paraná (Lei no 11.450/96), 
Amapá (Lei no 363/97), Pará (Lei no 6.251/99), Mato 
Grosso (Lei no 7.851/02), Ceará (Lei no 13.304/03) e 
São Paulo (Lei no 11.878/05).

Interessante observar que as leis dos Estados do 
Amapá e do Mato Grosso chegaram ao ponto de espe-
cificar alguns requisitos para a outorga do prêmio, quais 
sejam: o controle efetivo da poluição e da degradação 
ambiental, a conservação dos recursos naturais, a uti-
lização de material reciclável, o destino e tratamento 
adequados dos resíduos e efluentes, a não-utilização de 
biocidas, agrotóxicos, produtos e substâncias químicas 
e biológicas prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, 
a conservação adequada do solo, da água e do ar, as 
ações de reflorestamento com espécies nativas e a 

participação da entidade em programas de educação, 
recuperação e preservação ambiental.

No projeto de lei ora proposto para o nível federal, 
deixa-se a incumbência de estabelecer padrões e cri-
térios para a outorga do Selo Verde – ora designado 
Selo de Qualidade Ambiental, para não passar a idéia 
de que se trata de ações relativas apenas a refloresta-
mento – ao Ministério do Meio Ambiente, que deverá 
contar com a assessoria de uma comissão paritária, 
por ele designada, com representantes do governo e 
da sociedade civil.

A existência de mais esse instrumento econômi-
co, é certo, contribuirá para o melhor êxito da política 
ambiental brasileira, razão pela qual conto com a ines-
timável colaboração dos nobres Pares para a rápida 
análise e aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Bernardo Ariston.

PROJETO DE LEI No 7.555, DE 2006 
(Do Sr. Robson Tuma)

Altera o inciso XIV da Lei nº 7.713, de 
22 de dezembro de 1988, com a redação 
dada pela Lei no 8.541, de 23 de dezembro 
de 1992, e pela Lei nº 11.052, de 29 de de-
zembro de 2004, para incluir entre os ren-
dimentos isentos do imposto de renda os 
proventos percebidos pelos portadores de 
necessidades especiais.

Despacho: Às Comissões de Seguridade 
Social e Família Finanças e Tributação (Mérito 
e art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O congresso Nacional Decreta:
Art. 1o O inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 

22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela 
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992 e pela Lei 
11.052, de 29 de dezembro de 2004, passará a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 6o. ..................................................
Inciso XIV – os proventos de aposenta-

doria ou reforma motivada por acidente em 
serviço e os percebidos pelos portadores de 
moléstia profissional, tuberculose ativa, aliena-
ção mental, esclerose múltipla, neoplasia ma-
ligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversí-
vel e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, 
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 
avançados da doença de Paget (osteíte defor-
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mante), contaminação por radiação, síndro-
me da imunodeficiência adquirida, e portado-
res de necessidades especiais, com base em 
conclusão da medicina especializada, mesmo 
que a doença tenha sido contraída depois da 
aposentadoria ou reforma;”

Art. 2o Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Com a apresentação deste Projeto de Lei pre-
tendemos modificar o Artigo 6o, inciso XIV da referida 
Lei, citada no caput deste Projeto, ampliando assim, 
o referido benefício aos portadores de necessidades 
especiais.

A mudança sugerida cabe ser consolidada em 
Lei, uma vez que está prevista na Instrução Normati-
va no15, da Secretaria da Receita Federal, datada de 
6-2-01, e ainda, visa atender os segmentos que se 
encontram excluídos da legislação vigente. Por fim, 
corrigir a injustiça com as pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais do nosso País.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. 
– Robson Tuma.

PROJETO DE LEI No 7.557, DE 2006 
(Do Sr. Romeu Queiroz)

Altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – Código de Processo Civil, para incluir 
entre as hipóteses nela previstas a suspensão 
por interesse do advogado.

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Essa Lei acrescenta parágrafos ao art. 

265 do Código de Processo Civil para incluir entre as 
hipóteses nela previstas a suspensão do processo por 
interesse do advogado.

Art. 2o A Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, pas-
sa a vigorar acrescido do parágrafo seguinte.

Art. 265. ............................................................
(....)
§ 6o No caso de parte estar sendo representada 

por apenas um advogado, o processo poderá ser sus-
penso, em razão de interesse particular do profissional, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, uma vez ao ano.

§ 7o O requerimento de suspensão de que tra-
ta o parágrafo anterior deverá ser protocolado com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do inicio da 
suspensão, e será dirigido Juízo ou Tribunal onde o 

processo estiver tramitando, e deverá ser deferido em 
05 (cinco) dias úteis.

§ 8o É defeso ao advogado de uma das partes 
requerer a suspensão do mesmo, se outro advogado, 
que tenha representado a mesma parte, já tiver usu-
fruído do prazo no mesmo ano civil.

Art. Está lei entrará em vigor na data da sua pu-
blicação.

Justificação

A Emenda Constitucional número 45, de 30 de 
dezembro de 2004, alterou a Constituição Federal, em 
seu art. 93, inciso XII, estabelecendo que “a atividade 
jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias co-
letivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcio-
nando, nos dias em que não houver expediente forense 
normal, juiz es em plantão permanente”.

O Conselho Nacional da Magistratura ao fazer esta 
interpretação determinou a auto-aplicabilidade deste 
dispositivo constitucional, extinguindo as férias coletivas 
no Poder Judiciário em todo o território nacional.

Assim, todas as instâncias do judiciário passaram 
a funcionar ininterruptamente, ficando seus integrantes 
com direito ás férias não coletivas.

Hoje os advogados constituem uma classe de tra-
balhadores que não têm direito a férias durante toda a 
sua militância, visto que até a presente data não existe 
no ordenamento jurídico nacional nenhum dispositivo 
que lhe garanta um mínimo de descanso anual.

Fica o advogado aguardando o “recesso forense” 
para que possa descansar uns poucos dias durante 
o ano inteiro de labuta diária, preocupado com algum 
processo que não foi interrompida sua tramitação.

Este projeto visa corrigir esta falha em nossa le-
gislação, pois todo trabalhador brasileiro tem o direito 
de gozar férias anuais, exceto os advogados.

Assim, a princípio, este projeto procura conce-
der ao advogado militante, no mínimo 15 (quinze) dias 
de merecidas férias anuais, o que nos parece justo e 
merecedor do apoio dos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Romeu Queiroz.

PROJETO DE LEI No 7.558, DE 2006 
(Do Sr. João Herrmann Neto)

Dá o nome de “Rodovia Dante de Oli-
veira” à atual BR – 163. 

Despacho: Apense-se à(ao) PL-
6.201/2005. 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A atual BR- 163 recebe em todo o trecho 

a denominação de Rodovia Dante de Oliveira.
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Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

Esta proposta visa prestar justa e merecida ho-
menagem ao saudoso ex-Governador Dante de Oli-
veira, falecido no início de julho de 2006, vitimado 
por uma pneumonia casada pela diabete da qual era 
portador. 

Conhecido como autor da emenda das Diretas 
Já, movimento embrionário para nossa atual democra-
cia, Dante de Oliveira foi Deputado Federal de 1983 a 
1986, Prefeito de Cuiabá de 1986 a 1989 e de 1993 a 
1994, quando saiu para candidatar-se a Governador, 
sendo eleito para o período de 1995 a 1998 e reeleito 
para o período de 1999 a 2003. Exerceu ainda o cargo 
de Ministro da Reforma Agrária no Governo do Presi-
dente José Sarney.

Dante de Oliveira foi indiscutivelmente um dos 
maiores políticos da atual geração. Sua morte pre-
matura deixou sobretudo o Estado do Mato Grosso 
desfalcado de uma de suas principais lideranças, e 
há hoje o consenso de que Dante de Oliveira, pelo 
preponderante papel que exerceu pela conquista da 
democracia em nosso País.

Por isso a aprovação da presente proposição 
resgatará, pelo menos em parte, a merecida home-
nagem que Dante de Oliveira merece de todo o País, 
e principalmente de seu Estado do Mato Grosso, pelo 
qual sempre lutou em todos os embates políticos em 
que se envolveu.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado João Herrmann Neto, PDT/SP.

PROJETO DE LEI No 7.559, DE 2006 
(Do Supremo Tribunal Federal) 
MENSAGEM No 49/2006 – STF

Dispõe sobre a criação de cargos e de 
funções no Quadro de Pessoal do Conselho 
Nacional de Justiça e altera a Lei no 11.364, 
de 26 de outubro de 2006.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (art. 54 RICD); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.

ANTEPROJETO DE LEI No 7.559, DE 2006

Dispõe sobre a criação de cargos e de 
funções no Quadro de Pessoal do Conselho 
Nacional de Justiça e altera a Lei no 11.364, 
de 26 de outubro de 2006.

O Presidente da Republica,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o Ficam criados, no Quadro de Pessoal do 

Conselho Nacional de Justiça:
I – 56 (cinqüenta e seis) cargos de provimento 

efetivo de Analista Judiciário e 32 (trinta e dois) de 
Técnico Judiciário.

II – 7 (sete) cargos em comissão de nível CJ-3; 
06 (seis) de nível CJ-2 e 04 (quatro) de nível CJ – 1.

III – 11 (onze) funções comissionadas de nível 
FC-6.

IV – 10 (dez) funções comissionadas de nível 
FC-5.

Art. 2o O Conselho Nacional de Justiça baixará 
as instruções necessárias à implementação dos car-
gos criados.

Art. 3o As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão àconta das dotações orçamentá-
rias consignadas ao Conselho Nacional de Justiça no 
Orçamento Geral da União.

Art. 4o A implementação do disposto nesta Lei 
observará o art. 169 da Constituição Federal e as nor-
mas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 04 
de maio de 2000.

Art. 5o Os artigos 5o e 6o da Lei no 11.364, de 26 
de outubro de 2006, passam a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 5o O Conselho Nacional de Justiça 
criará por ato próprio um Departamento de 
Pesquisas Judiciárias – DPJ, subordinado à 
Secretaria-Geral.

§ 1o (revogado)
1 – (revogado)
II – (revogado)
III – (revogado
IV – (revogado)
V – (revogado)
§ 2o (‘revogado)
I – (revogado)
II – (revogado)
“Art. 6o O Conselho Nacional de Justiça 

poderá criar outros departamentos ou secre-
tarias subordinados à Secretaria-Geral para a 
realização de suas atividades institucionais.

§ 1o (revogado)
§ 2o (revogado)

Art. 6o O Conselho Nacional de Justiça poderá 
reestruturar os cargos e funções. previstos na Lei no 

11.364/2006.
Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.
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Art. 8o Fica revogado o art. 7o da Lei no 11.364, 
de 26 de outubro de 2006.

Brasília,     de outubro de 2006; 185o da Indepen-
dência e 118o da República.

Justificação

O anteprojeto de lei que está sendo submetido 
à apreciação do Congresso Nacional visa à criação 
de cargos de provimento efetivo, cargos em comis-
são e funções comissionadas no Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

O acréscimo pretendido nos cargos em comis-
são e funções comissionadas destina-se a ajustar a 
estrutura orgânica do CNJ, enquanto que os cargos 
de provimento efetivo visam a dotá-lo de contingente 
de pessoal mínimo para o atendimento das necessi-
dades do serviço.

Vale a pena destacar que essa proposta comple-
menta o Projeto de Lei no 5.819/2005, encaminhado ao 
Congresso Nacional, que dispõe sobre as atividades 
de apoio ao Conselho Nacional de Justiça e dá ou-
tras providências. O Projeto de Lei citado cria cargos 
e funções comissionadas para o Conselho Nacional 
de Justiça.

O Conselho Nacional de Justiça, criado pela 
Emenda Constitucional no 45, de 8 de dezembro de 
2004, tem como competência o controle da atuação 
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do 
cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, caben-
do-lhe, entre outras atribuições, zelar pela autonomia 
funcional e administrativa do Poder Judiciário, bem 
como pela observância dos princípios da legalidade, 

ímpessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
dos atos administrativos praticados por membros ou 
órgãos do Poder Judiciário.

O Conselho Nacional da Justiça é composto por 
15 (quinze) membros, sendo um Ministro do Supremo 
Tribunal Federal; um Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça; um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho; 
um juiz estadual e um desembargador de Tribunal de 
Justiça, indicados pelo Supremo Tribunal Federal; um 
juiz federal e um desembargador de Tribunal Regional 
Federal, indicados pelo Superior Tribunal de Justiça; 
um juiz do trabalho e um juiz de Tribunal Regional do 
Trabalho, indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho; 
um membro do Ministério Público da União, indicado 
pelo Procurador-Geral da República; um membro do 
Ministério Público estadual, escolhido pelo Procura-
dor-Geral da República, dentre os nomes indicados 
pelo órgão competente de cada instituição estadual; 
dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil; e dois cidadãos in-
dicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo 
Senado Federal.

Sua estrutura interna, aprovada e constante do 
Regimento Interno, inclui o Plenário, a Presidência, a 
Corregedoria, as Comissões, a Secretaria-Geral e o 
Departamento de Pesquisa Judiciária, tornando-se im-
prescindível organizá-los de forma compatível com a 
gama de atribuições que lhes foram confiadas, dotando 
o CNJ de orçamento próprio e de autonomia adminis-
trativa em uma estrutura leve, ágil, eficaz e adequada 
às exigências que inspiraram a sua criação.
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Assunto: Anteprojeto de Lei de criação de cargos de 
provimento efetivo e comissionado e de funções co-
missionadas e alteração da Lei no 11.364/2006.

Interessado: Conselho Nacional de Justiça

PARECER

Aprovo, ad referendum, o mérito do Anteprojeto 
de Lei que cria cargos de provimento efetivo e comis-
sionado e de funções comissionadas no Quadro de 
Pessoal do Conselho Nacional de Justiça e altera a 
Lei no 11.364, de 26 de outubro de 2006.

Brasília (DF), 7 de novembro de 2006. – Minis-
tra Ellen Gracie, Presidente do Conselho Nacional 
de Justiça.

PROJETO DE LEI No 7.560, DE 2006 
(Do Supremo Tribunal Federal) 
MENSAGEM No 50/2006 – STF

Dispõe sobre o pagamento de retri-
buição pecuniária aos membros do Con-
selho Nacional de Justiça e aos juízes au-
xiliares.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho 
de Administração e Serviço Público Finanças 
e Tributação (Mérito e art. 54 RICD): e Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

ANTEPROJETO DE LEI No 7.560, DE 2006

Dispõe sobre o pagamento de retri-
buição pecuniária aos membros do Con-
selho Nacional de Justiça e aos juízes au-
xiliares.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1o Os membros do Conselho Nacional de 

Justiça detentores de vinculo efetivo com o Poder Pú-
blico e os juízes requisitados manterão a remuneração 
que percebem no cargo de origem, acrescida de uma 
gratificação na forma prevista nesta lei.

Art. 2o A gratificação de presença para os con-
selheiros do Conselho Nacional de Justiça será de 

12% do subsídio de Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça por sessão a que compareçam, até o máximo 
de duas por mês.

§ 1o O conselheiro que ficar licenciado de seu 
cargo de origem, com dedicação exclusiva ao Conse-
lho, perceberá apenas a remuneração mensal equi-
valente ao subsídio de Ministro do Superior Tribunal 
de Justiça.

§ 2o Os conselheiros que não integram as carreiras 
da Magistratura e do Ministério Público poderão optar 
pela remuneração prevista no parágrafo anterior.

§ 3o A gratificação de presidente do Conselho 
Nacional de Justiça será de 12% do subsídio de Mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal por sessão a que 
compareça, até o máximo de duas por mês.

Art. 3o A gratificação de requisição dos juízes 
auxiliares da Presidência do Conselho Nacional de 
Justiça e da Corregedoria Nacional de Justiça será de 
24% do subsídio de Juiz de Tribunal Regional Federal, 
com exceção do que for designado para a função de 
Secretário-Geral, que perceberá 24% (vinte e quatro 
por cento) do subsídio de Ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça.

Art. 4o Além das gratificações previstas nesta lei, 
os conselheiros e juízes auxiliares receberão passagens 
e diárias em valores a serem fixados por resolução do 
Conselho Nacional de Justiça, para atender aos des-
locamentos em razão do serviço, sessões, reuniões, 
trabalhos, inspeções, correições e missões outras que 
exijam viagem para fora do local de residência.

Art. 5o As despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei correrão à conta dos créditos consignados 
ao Conselho Nacional de Justiça no Orçamento Ge-
ral da União.

Art. 6o O Conselho Nacional de Justiça regula-
mentará a aplicação desta lei, no que couber.

Art. 7o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros a partir de 14-6-
2005, compensando-se os valores recebidos a título 
de diferenças pelo exercício das mesmas funções no 
âmbito do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 8o Fica revogada a Lei no 11.365/2006.
Brasília, 25 de outubro de 2006; 185o da Inde-

pendência e 118o da República.
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PROJETO DE LEI No 7.561, DE 2006 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM No 945/2006 
AVISO No 1.263/2006

Altera a Lei no 6.932, de 7 de julho de 
1981, que dispõe sobre as atividades do 
médico residente.

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família; Educação e Cultura; Finan-
ças e Tributação (art. 54 RICD); e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 4o da Lei no 6.932, de 7 de julho de 

1981, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4o Ao médico residente será asse-
gurada bolsa no valor correspondente a R$ 
1.916,45 (mil novecentos e dezesseis reais e 
quarenta e cinco centavos), por regime espe-
cial de treinamento em serviço de sessenta 
horas semanais. 

 .................................................... ” (NR)

Art. 2o Esta Lei não produzirá efeitos financeiros 
antes de 1o de janeiro de 2007.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 4o Ficam revogados os arts. 1o e 2o da Lei no 

10.405, de 9 de janeiro de 2002.
Brasília, 

EMI No 46/MEC/MS/MP

Brasília, 1 de novembro de 2006

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Submetemos à elevada consideração de Vossa 

Excelência o anexo anteprojeto de lei que “Altera a Lei 
no 6.932, de 7 de julho de 1981, que dispõe sobre as 
atividades do médico residente”.

O valor da bolsa de Residência Médica, foi al-
terado pela última vez por meio do artigo 1o da Lei no 
10.405. Por essa mudança, a referida bolsa passou a 
corresponder a 85% (oitenta e cinco por cento) do ven-
cimento básico fixado para os cargos de nível superior 
posicionados no Padrão I da Classe A do anexo à Lei no 
10.302, de 31 de outubro de 2001 – de R$782,26 (sete-
centos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos) -, 
em regime de 40 (quarenta) horas semanais, acrescido 
de um adicional de 112,09% (cento e doze vírgula zero 
nove por cento), por regime especial de treinamento 
em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

Em razão do acima exposto, a Associação Nacio-
nal dos Médicos Residentes (ANMR) iniciou um movi-
mento pela correção desse valor em abril de 2005, en-
caminhando ao Ministério da Educação, por intermédio 
de ofício protocolado em setembro desse mesmo ano, 
uma minuta de anteprojeto de lei que majora a bolsa 
em 50% (cinqüenta por cento). Pleito de igual teor foi 
levado ao conhecimento do Excelentíssimo Senhor 
Vice-Presidente da República, por meio do Sindicato 
dos Médicos do Estado do Rio de Janeiro e do Senhor 
Senador Marcelo Crivella.

Ao ser apresentado pela ANMR para discussão 
em reunião Plenária da Comissão Nacional de Resi-
dência Médica, o Ministério da Saúde ressaltou ser 
necessária a participação do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacio-
nal de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) 
em qualquer tentativa de entendimento que envolva o 
aumento do valor da bolsa, uma vez que parte des-
sas bolsas é financiada por Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde. 

Em 29 de junho de 2006, o Ministério da Educa-
ção apresentou ao Ministério da Saúde, ao CONASS 
e ao CONASEMS a proposta de reajuste do valor da 
bolsa, tomando-se por referência a inflação registrada 
no período do governo de Vossa Excelência, de apro-
ximadamente 30% (trinta por cento).

A partir da avaliação da proposta retromenciona-
da, realizada em 3 de julho de 2006, o Ministério da 
Saúde, representado pela Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), o CO-
NASS e o CONASEMS reconheceram a necessidade 
de se promover a majoração da bolsa, em face das 
seguintes ponderações: 

a) o reajuste das bolsas de residência deveria 
estar atrelado ao reajuste dos médicos da rede e não 
necessariamente aos reajustes das bolsas de pós-
graduação da CAPES; e

b) o aumento desproporcional do valor da bolsa 
de residência em relação ao salário dos médicos da 
rede pode gerar uma distorção no sistema de saúde.

Em decorrência desse citado entendimento, em 
15 de agosto de 2006, em reunião realizada nas de-
pendências do Ministério da Saúde, a SGTES/MS, a 
SESU/ME, a ANMR, o CONASS e o CONASEMS fir-
maram um Protocolo de Intenções prevendo o envio 
a Vossa Excelência de um projeto de lei que promo-
ve o aumento da bolsa de Residência Médica para 
R$1.916,45 (mil oitocentos e noventa e seis reais e 
setenta centavos).

O impacto do aumento proposto para a pasta 
da Saúde é de R$49.483.251,22 (quarenta e nove 
milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, duzentos e 
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cinqüenta e um reais e vinte e dois centavos), já con-
templados na proposta orçamentária de 2007. Com 
efeito, a ação 10.128.1311.6149.0001 – Residência 
de Profissionais de Saúde conta com previsão orça-
mentária de R$31.600.000,00 (trinta e um milhões e 
seiscentos mil reais), e a ação 10.364.1311.8541.0001 
– Formação de Recursos Humanos em Educação Pro-
fissional e de Pós Graduação Stricto e Lato-Sensu em 
Saúde, por sua vez, conta com previsão orçamentária 
de 108.900.000,00 (cento e oito milhões e novecen-
tos mil reais).

Já para a pasta da Educação, o impacto monta 
a R$27.314.499,93 (vinte e sete milhões, trezentos 
e quatorze mil, quatrocentos e noventa e nove reais 
e noventa e três centvos), a serem suportados pela 
ação 12.364.1073.4005 – Universidade do Século XXI 
– Funcionamento da Residência Médica, que conta com 
previsão orçamentária de R$116.723.062,00 (cento e 
dezesseis milhões, setecentos e vinte e três mil e ses-
senta e dois reais).

Destarte, a presente proposta é perfeitamente 
compatível com a estrutura orçamentária dos Minis-
tério da Saúde e da Educação.

Esses são os motivos, Senhor Presidente, pelos 
quais temos a honra de submeter à elevada consi-
deração de Vossa Excelência o anexo anteprojeto 
de lei. 

Respeitosamente, Fernando Haddad, Jarbas 
Barbosa da Silva Junior e Paulo Bernardo Silva.

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) No 325, DE 2006 
(Do Sr. Max Rosenmann)

Acrescenta parágrafo ao art. 35 do 
Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados.

Despacho: Apense-se ao PRC-
63/2000. 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1o O art. 35 do Regimento Interno da Câma-

ra dos Deputados, aprovado pela Resolução no 17, de 
1989, passa a vigorar acrescido do seguinte § 7o:

“Art. 35. .................................................
§ 7o Os membros da Comissão Parlamen-

tar de Inquérito serão escolhidos mediante sor-
teio, a ser realizado pela Presidência da Mesa, 
assegurada a proporcionalidade partidária de 
que trata o art. 23.”

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

Justificação

Pretende o projeto de resolução em epígrafe 
incluir dispositivo ao art. 35 do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, de modo a determinar que os 
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, cria-
da no âmbito desta Casa, sejam escolhidos mediante 
sorteio, observada a proporcionalidade partidária, e 
não mais indicados pelos líderes dos Partidos, como 
ocorre atualmente.

Essa providência visa a assegurar a imparcia-
lidade e a isenção, que devem presidir as atividades 
das Comissões Parlamentares de Inquérito, por vezes 
deturpadas em face do compadrio que se estabele-
ce entre seus membros. Aliás, entre estes, muitos se 
orientam não para a defesa do interesse público, mas 
para a defesa do interesse governamental. 

A investigação de fato determinado, objeto da 
Comissão Parlamentar de Inquérito, impõe para quem 
dela participa um múnus público, isto é, um encargo de 
defesa do interesse da coletividade. Como tal, impõe-
se a seus membros a obrigação de cumprir fielmente 
os princípios da finalidade e da moralidade.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio 
de nossos pares nesta Casa para a aprovação do pre-
sente projeto de resolução.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Max Rosenmann.

INDICAÇÃO No 9.785, DE 2006 
(Do Sr. Miro Teixeira)

Sugere ao Ministério da Saúde a prorro-
gação do prazo para as contratações tempo-
rárias dos atuais servidores do Hospital dos 
Servidores no Estado do Rio de Janeiro – HSE, 
unidade própria do Ministério da Saúde. 

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Saúde:

A presente Indicação tem como objetivo solicitar 
a prorrogação dos contratos temporários dos servido-
res do Hospital dos Servidores no Estado do Rio de 
Janeiro – HSE, firmados em junho de 2005, tendo em 
vista que o final desses contratos poderá gerar con-
seqüências desastrosas para a população usuária 
desse hospital. 

Após vários anos sem concurso público, o Gover-
no Federal, por meio da Lei no 11.123/2005, autorizou 
a realização de concurso público para o provimento de 
3.490 cargos criados nas quatro unidades hospitalares 
próprias (HGB, INTO, HSE e LNCL). 

Ocorre que o referido concurso, apesar do quanti-
tativo citado, não foi suficiente para atender a carência 
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de recursos humanos dessas unidades hospitalares, 
mesmo com a permanência dos contratados tempo-
rários e dos trabalhadores da fundação que prestam 
atividades assistenciais. 

Para agravar ainda mais a situação, houve deci-
são do Tribunal de Contas da União – TCU, determi-
nando a substituição imediata dos trabalhadores das 
fundações. Tal determinação já foi, inclusive, acatada 
pelo HSE e afastados os profissionais da fundação que 
desempenhavam irregularmente as atividades assis-
tenciais, diminuindo ainda mais o quadro.

Constatou-se que a substituição dos profissio-
nais da fundação pelos sevidores públicos (tanto os 
temporários quanto os concursados) não foi suficiente 
para atender às demandas dos usuários do hospital 
e ao interesse público, claramente desrespeitado no 
caso em questão.

Cumpre ressaltar, ainda, que o número de con-
cursados aprovados para o HSE, até a presente data, 
não é suficiente, pois os funcionários antigos estão se 
aposentando, falecendo ou saindo em licenças mé-
dicas. Muitos concursados, igualmente, estão sendo 
aprovados para outros concursos, pedindo demissão 
do HSE, o que agrava o problema. Os poucos que 
restaram solicitaram demissão devido à jornada de 
trabalho excessiva e aos baixos salários.

Evidente que, mesmo com os novos concursados, 
a situação do hospital continua precária, sendo que 
155 leitos ainda estão inativos por carência de profis-
sionais e muitos exames de grande especialidade não 
são realizados por falta do profissional devidamente 
qualificado para o correto manuseio das máquinas. 

Além de todos os problemas mencionados, apon-
ta-se, ainda, que mais 2 (dois) novos serviços serão 
inaugurados pelo próprio Ministro da Saúde (o Setor 
de Policlínica e o Centro de Hemodinâmica) e um ser-
viço será ampliado (o Plantão Geral), o que implicará, 
obviamente, na necessidade de mais pessoal espe-
cializado trabalhando efetivamente.

Urgente a necessidade de recomposição da força 
de trabalho e maior ainda a necessidade de permanên-
cia de todos os contratados temporários a fim de se 
evitar a paralização da prestação dos serviços de saúde 
do hospital, com sensível prejuízo à população.

Deve-se considerar, ainda, que desde a contra-
tação dos servidores públicos temporários até a pre-
sente data, o HSE apresentou aumento de 91% nas 
consultas ambulatoriais, aumento de 30% no número 
de cirurgias, aumento de 35% no número de exames 
complementares, aumento de diálises de 500 para 600 
sessões por mês no serviço de nefrologia, além de vá-
rios projetos em andamento e outros em execução que 

estavam paralizados, totalizando um aumento em torno 
de 30% nos procedimentos totais do hospital.

Pelo exposto, certo de que V. Sa avaliará a im-
portância do tema levando em conta seu acentuado 
interesse social, submetemos a presente Indicação à 
sua elevada consideração.

Sala das Sessões, 9 de novembro de 2006.– 
Deputado Miro Teixeira.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
No 131, DE 2006 

(Do Sr. Geraldo Resende)

Propõe que a Comissão de Agricultura 
e Política Rural da Câmara dos Deputados 
realize ato de fiscalização e controle para 
verificar a aplicação de recursos federais 
nos Assentamentos Itamarati I e II no Es-
tado do Mato Grosso do Sul.

Despacho: À Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação interna nas Comissões.

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. nos artigos 60, inciso I, e 61 

combinado com o art. 24 inciso XI, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Re-
solução no 17/89, proponho a Vossa Excelência que, 
ouvido o digno Plenário desta Comissão, adote as 
medidas necessárias para realizar ato de fiscalização 
e controle, com o auxílio do TCU, tendo em vista o 
disposto no art. 71, IV e VI, da Constituição Federal, 
para verificar a aplicação de recursos federais desti-
nados aos Assentamentos Itamarati I e II, no Estado 
do Mato Grosso do Sul.

Justificação

O corrente mês de Outubro em Mato Grosso do 
Sul tem sido tristemente marcado pela revelação de 
fatos estarrecedores acerca do assentamento da Fa-
zenda Itamarati, todos trazidos à baila pela competente 
atuação do Jornal Correio do Estado, demonstrando 
mais uma vez isenção e postando-se como verdadei-
ro fiscal das ações do poder público, num papel ab-
solutamente necessário e esperado pela população 
sul-mato-grossense.

Tratava-se de uma das maiores fazendas do 
mundo, com terra produtiva e dotada de infra-estrutu-
ra, como estradas, sistema de irrigação e armazéns, 
adquirida pelo Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária, INCRA, na metade em 2001 ainda com 
Fernando Henrique Cardoso na Presidência da Repú-
blica, para assentar 1.140 famílias; e depois em 2003, 
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integralmente passada à União, para assentar outras 
1.700 famílias, num investimento total de R$193,3 mi-
lhões pelo Governo Federal, para transformá-la num 
modelo de assentamento que abrigaria centenas de 
famílias, num projeto inovador que incluía a adminis-
tração coletiva do patrimônio que lá ficou e da futura 
produção dos assentados, com a criação da Associa-
ção Itamarati, integrada pelos MST, CUT, Fetagri e FAF, 
que acabou se tornando nicho de disputas políticas, 
perdendo-se de suas funções. 

Pois bem, segundo o Correio do Estado, através 
de seu repórter Edivaldo Bitencourt, o patrimônio de 
R$55,7 milhões da Fazenda Itamarati, que inclui sete 
armazéns, três secadores, indústria de beneficiamen-
to de arroz, prédios destinados para escritórios e um 
posto de combustíveis, está sucateado, abandonado, 
deteriorado e depredado. A estrutura de escoamento 
hoje apresenta a estrada de ferro quase soterrada e o 
aeroporto sem condições apropriadas de uso.

Dos 57 pivôs de irrigação avaliados em R$400 
mil cada, apenas três são usados pelos próprios as-
sentados. 

Como se vê, a estrutura da fazenda não tem sido 
sequer utilizada em proveito dos próprios assentados, 
que apelam muitas vezes para improvisos ou técnicas 
rudimentares, enquanto armazéns e máquinas abrigam 
insetos e morcegos. 

Dos três secadores de grãos da fazenda, um foi 
alugado ao Grupo Sperafico que paga R$20 mil por 
mês; e parte da reserva florestal de 60 hectares de 
eucalipto, que deveria ser utilizada em cercas e pa-
lanques, foi vendida, mas não há informações preci-
sas sobre o destino dos valores obtidos nessas duas 
transações nem por parte do INCRA nem por parte da 
Associação Itamarati.

Em nota oficial, o Superintendente Regional do 
INCRA, Luiz Carlos Bonelli, afirmou que pelo arrenda-
mento do secador, o Grupo Sperafico está reforman-
do armazéns, a fábrica de ração e a empacotadora 
de arroz. 

O fato constatado pelo Correio do Estado é que 
não existe obra alguma em andamento no assentamen-
to, sendo que no mais, esses recursos não apareceram 
sob a forma de benefícios às famílias assentadas, al-
gumas mesmo passando fome e outras tanto comen-
do quirera de milho, produto utilizado para alimentar 
galinhas, isso quando não vendem suas ferramentas 
para fazer algum dinheiro.

Se somarmos a isso a falta de liberação, já há 
doze meses, de recursos do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) para 
iniciar a produção, teremos que a maioria das 1.692 
famílias, do assentamento Itamarati II, sobrevive graças 

ao Bolsa Família, situação que a reportagem classifica 
como “Favela Rural”, aquilo que deveria ser modelo 
de Reforma Agrária. É de se registrar que o INCRA 
admite que o dinheiro do PRONAF só deve chegar 
às famílias da Itamarati a partir do ano que vem, até 
lá, permanecerão atrelados ao Bolsa-Família. Se é 
burocracia, estratégia, má-fé ou pura incompetência, 
é difícil avaliar, mas inegável é que está instituída a 
miséria no campo.

Ademais, 42% dos assentados ainda residem 
em barracos de lona sem energia elétrica, dado que 
o INCRA credita aos próprios assentados, pois 850 
das 1,5 mil casas de 43m² não teriam sido construídas 
ainda, porque os assentados esperam financiamento 
da Caixa Econômica Federal, que lhes viabilizaria uma 
casa de 74,14m². 

Neste ponto, reproduzimos ipsis literis um dra-
mático trecho do Jornal Correio do Estado: 

“Este é o caso de Cristiane Fernandes Noguei-
ra, 20 anos, mãe de Robert, 4, e Cristiele, um ano e 
oito meses. Há três meses, ela foi excluída do Bolsa 
Família. Sem a ajuda, teve dia em que só não passa-
ram fome porque comeram bolinhos de trigo. Em troca 
do leite para as crianças, ela deu a pá cavadeira. Na 
semana passada, para não ficar sem mercadorias, 
Cristiane venderia os últimos bens, nove frangos e 
um porquinho.

Na quarta-feira passada, a pequena Cristiele co-
mia apenas arroz, sobre os olhos atentos do cão Bal-
dock, que emagreceu com a crise dos donos. O outro 
filho, Robert, só matou a vontade de comer feijão porque 
ganhou o produto de uma vizinha, que obteve 15 quilos 
em troca da enxada. Carne, segundo a assentada, foi 
servida pela última vez no Natal de 2005. 

Cristiane contou que está vendendo tudo o que 
tem para sobreviver. Além de não ter conseguido a 
casa, mesma situação de outras 716 famílias do MST 
e FAF, ela não conseguiu dinheiro para preparar a terra 
para o plantio da próxima safra.”

Para agravar a situação, existe uma inapetência 
generalizada das administrações públicas quanto a 
estrutura de saúde do assentamento, que usa para 
atendimento de mais de 18 mil pessoas, como Uni-
dade Básica de Saúde, em duas vezes na semana, 
algumas poucas instalações de um hospital da Fazen-
da Itamarati, com capacidade para 27 leitos, salas de 
triagem, raio-x, consultas, almoxarifado, lavanderia e 
centro cirúrgico, equiparável a um hospital de mais de 
R$1,3 milhão, que está caminhando para o desaba-
mento tantas são as rachaduras no local.

Surpreendentemente o Correio do Estado tam-
bém revela que “os assentamentos Itamarati I e II fo-
ram implantados sem estudos de impacto e licenças 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 21 50743 

ambientais, segundo o promotor de Justiça do Meio 
Ambiente em Ponta Porã, Paulo César Zeni”. Relata 
ainda o Promotor que o Ministério Público Estadual, 
fez uma proposta de ajuste de conduta, recusada pelo 
INCRA. Resultado disso é que áreas de preservação 
ambiental não são respeitadas. Agora, moradores do 
assentamento denunciam a mortandade de peixes e 
está sendo apurada a intoxicação de uma criança, após 
ter se banhado em um dos riachos da região, onde 
haveria contaminação em virtude de embalagens de 
agrotóxicos enterradas em suas margens. 

A conseqüência da falência do modelo de Reforma 
Agrária do Governo Federal, além do assistencialismo 
que em geral rende votos, é que existem cada vez mais 
casos de assentados “vendendo” seus lotes de nove 
hectares, por até R$2 mil. E aí um novo trauma surge 
pois o INCRA exige a presença dos assentados nos 
lotes em freqüentes vistorias, não permitido assim, 
sequer que trabalhem nas fazendas da região para 
sustentarem dignamente suas famílias.

Na parte I da Fazenda Itamarati, de 20,6 mil hec-
tares, os arrendamentos de assentados a terceiros, já 
atingem 64% da área segundo o Correio do Estado. 
Ocorre que nestes cinco anos como assentadas, as 
1.145 famílias recebem assistência técnica precária, 
não gozam de incentivos suficientes para o cultivo da 
terra, mesmo porque, seus projetos em geral esbarram 
na burocracia dos órgãos de apoio, ainda que basea-
dos em um dos quatro módulos de produção: pecuária 
leiteira, olericultura, fruticultura e erva-mate.

Segundo os assentados, vendas e arrendamentos 
em troca de carros e dinheiro em espécie, das áreas 
individuais divididas pelo Instituto de Desenvolvimento 
Agrário, Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral do Mato Grosso do Sul, IDATERRA, são facilitados 
pela ausência do INCRA no local, já que o órgão dedica 
maior atenção à parte II do assentamento.

O superintendente regional do INCRA, Luiz Carlos 
Bonelli, afirmou ao Correio do Estado que não há ar-
rendamento. Segundo ele “há parcerias para recuperar 
as benfeitorias herdadas da fazenda Itamarati”.

O fato é que já são 1,1 mil famílias somando cer-
ca de 13,2 mil hectares que “tercerizaram” a produção 
das áreas coletivas por 25 % da colheita feita por em-
presas estranhas ao assentamento, mas que garante 
pelo menos R$1,5 mil de renda anual às famílias, que 
em verdade foram levados pelo IDATERRA a acredi-
tar que poderiam ter rendimento de cerca de R$4 mil 
somente com a gestão coletiva.

Relata o Correio do Estado que: “como resultado, 
da renda prevista de R$12 mil por ano, quase um terço 
dos assentados sobrevive com apenas R$2,4 mil anual. 
Do sonho de R$33 por dia, só sobrou a dura realidade 

de sustentar a família com R$6,6 diários, como é o caso 
do produtor Reali Bedin, pai de oito filhos”.

Muito afeito às questões da terra, o Deputado 
Federal Xico Graziano, em artigo intitulado “Ilusão 
Produtiva” publicado simultaneamente nos jornais O 
Globo, O Estado de S.Paulo e O Tempo em 12 de 
setembro de 2006, faz colocações contundentes, das 
quais destacamos alguns trechos:

“Passados quatro anos de experiência concreta, 
quem visita o assentamento Itamaraty teme pelo futuro. 
Os níveis de produção são baixíssimos, a qualidade 
de vida sofrível. Campeia a prostituição e a corrupção. 
Dá pena de ver.

Lotes são vendidos a céu aberto. (...) Nada fun-
ciona, porém, sem a comissão do chefe. Sendo tudo 
irregular, a propina corre solta. Como passe de má-
gica, autoridades públicas não tomam conhecimento 
das transações. (...)

A grande jogada econômica reside no arren-
damento rural. O frágil sucesso do assentamento da 
Itamaraty depende de esquema de corrupção jamais 
visto na reforma agrária. (...)

Os agentes públicos conhecem a maracutaia, 
mas entendem que, embora proibido, o arrendamen-
to configura a melhor forma de assegurar renda para 
as famílias assentadas. Assim, ou fingem não ver ou 
participam do esquema financeiro. A renda é paga di-
retamente ao chefe do grupo, que a reparte entre os 
apadrinhados. Parece divisão de furto.(...)

Há, sim, tentativas sérias de aprimoramento técni-
co. Curiosamente, todavia, uma ONG carioca venceu a 
licitação para fornecimento de assistência agropecuária 
aos assentados. Na seqüência, fez uma triangulação 
financeira e repassou a tarefa para quatro entidades 
locais ligadas à CUT e MST. Tudo muito estranho”.

Como se vê, a série de matérias do Correio do 
Estado, não é um trabalho isolado, destoante ou vicia-
do por politicagem. Antes porém, é um trabalho sério 
e elogiável por nos revelar inúmeros fatos que no mí-
nimo merecem uma resposta mais efetiva do Governo 
Federal, além de meras notas da Superintendência 
Regional do INCRA, Secretaria Estadual de Desenvol-
vimento Agrário, SDA e do Instituto de Desenvolvimen-
to Agrário, Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 
Rural IDATERRA. 

Enfim, de nossa posição constitucional como 
fiscalizadores das ações da Administração Pública 
Federal, nos cabe buscar, entre outras, as informa-
ções seguintes: 

a) por que somente serão liberados em 2007 os 
recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf) e quando liberados, quan-
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to será destinado aos assentados e quais os critérios 
para liberação;

b) quais as ações voltadas a evitar o sucateamen-
to do patrimônio dos Assentamentos Itamarati I e II;

c) o que está sendo feito para contemplar a tota-
lidade dos assentados com moradia digna;

d) quais as medidas adotadas para verificação de 
lotes em situação irregular, e o combate à comerciali-
zação/arrendamento de lotes pelos assentados.

e) relatório e justificativa sobre os resultados 
financeiros da produção agropecuária dos Assenta-
mentos Itamarati I e II;

f) informação sobre os procedimentos de regula-
rização ambiental dos Assentamentos Itamarati I e II, 
e justificativa para o atraso destas providências;

g) relatório de arrecadação e destinação de re-
cursos pela Associação Itamarati, que gere espaços 
e produção coletivizados. 

Isto posto, tempos que o presente instrumento 
presta-se a ser o indutor de um posicionamento mais 
apropriado e efetivo dos vários órgãos pertinentes 
aos setores afins, das três esferas de entes públicos 
federativos.

Este é o fulcro do presente requerimento. 
Brasília, 24 de Outubro de 2006. – Geraldo 

Resende, Deputado Federal – PPS/MS.

REQUERIMENTO No 4.394, DE 2006

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a revisão do despacho 

inicial dado ao Projeto de Lei no 6.404/05, que “Altera o 
inciso X do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, e dá outras providências”, no sentido de que 
seja incluido exame de mérito para esta Comissão, 
nos termos do art. 32, IV, e, do Regimento Interno, por 
solicitação do Relator, Deputado Odair Cunha.

Esclareço que, durante Reunião Ordinária reali-
zada nesta data, os membros da Comissão externaram 
desejo de aprofundar a discussão da matéria, uma vez 
que altera o Estatuto de Desarmamento, cujo mérito (PL 
no 1.555/2003) foi apreciado por este Órgão Técnico. A 
proposição foi retirada de pauta, a pedido do Relator, 
para aguardar a apreciação de revisão de despacho.

Certo de contar com a atenção de Vossa Exce-
lência, renovo protestos de estima e consideração.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI No 6.404, DE 2005

Altera o inciso X do art. 6o da Lei no 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá 
outras providências.

Autor: Deputado Nelson Pellegrino
Relator: Deputado Odair Cunha

I – Relatório

Encontra-se no âmbito desta Comissão o Projeto 
de Lei no 6.404, de 2005, de iniciativa do Deputado Nel-
son Pellegrino, cujo teor visa a modificar a redação do 
inciso X do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003 (Estatuto do Desarmamento), com vistas à in-
clusão dos integrantes da carreira Auditoria-Fiscal do 
Trabalho entre os agentes públicos aos quais se autoriza 
legalmente o porte de arma de fogo, excepcionando-os, 
assim, da proibição geral a que se refere o caput do 
aludido artigo. Assim, por força do disposto em seu § 
1º A, ficaria assegurado a tais servidores o “direito de 
podar armas de fogo para sua defesa pessoal, o que 
constará da carteira funcional que for expedida pela 
repartição a que estiverem subordinados”.

Argumenta o autor, para justificar o projeto de lei 
em tela, que os servidores da referida carreira costu-
mam conviver com riscos e ameaças à sua integridade 
física para realizarem o trabalho de inspeção e fiscaliza-
ção do trabalho, razão pela qual deveria ser autorizado 
o porte de arma de fogo por eles, permitindo-se, assim, 
que se protejam contra possiveis atentados.

Por despacho da Presidência desta Câmara dos 
Deputados, a proposição foi distribuida para análise às 
Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado e de Constituição e Justiça e de Cidadania 
nos termos do que dispõe o art. 24, inciso II, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados – RICD.

No âmbito da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado, a proposição foi apro-
vada nos termos do parecer do relator, que na opor-
tunidade ofereceu a ele substitutivo com o propósito 
de possibilitar o porte de arma de fogo ainda pelos 
integrantes da carreira Perícia Médica da Previdência 
Social e das carreiras de Auditoria Tributária dos Es-
tados e do Distrito Federal, bem como por Oficiais de 
Justiça e Avaliadores do Poder Judiciário da União e 
dos Estados e Defensores Públicos. Além disso, bus-
ca-se assegurar no referido substitutivo a possibilida-
de de os integrantes do quadro efetivo dos agentes e 
guardas prisionais e das escoltas de presos podarem 
arma de fogo mesmo fora do serviço.

Consultando os andamentos relativos à tramitação 
da matéria em tela no âmbito desta Comissão, observa-
se que o prazo regimentalmente concedido para ofe-
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recimento de emendas se esgotou sem que qualquer 
uma houvesse sido em seu curso oferecida.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Compete a esta Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania se pronunciar sobre o projeto de 
lei em tela e o substitutivo adotado pela Comissão de 
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa.

Tanto o projeto de lei em análise quanto o subs-
titutivo adotado pela Comissão de Segurança Públi-
ca e Combate ao Crime Organizado se inserem no 
âmbito da competência legislativa da União, sendo 
legitima a iniciativa parlamentar e adequada a ela-
boração de lei ordinária para tratar da matéria ne-
les versada.

Não há óbices em seus textos pertinentes aos 
aspectos de constitucionalidade e juridicidade, ten-
do sido observadas as normas constitucionais, bem 
como os principios e fundamentos do nosso ordena-
mento jurídico.

A técnica legislativa empregada no projeto de 
lei em exame, bem como no substitutivo adotado pela 
Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado, não se encontra, contudo, de acordo 
com os ditames da Lei Complementar no 95, de 26 
de fevereiro de 1998, com as alterações introduzidas 
pela Lei Complementar no 107, de 26 de abril de 2001. 
Entre outras irregularidades, observa-se em ambos a 
ausência de um artigo inaugural que deveria enunciar 
o respectivo objeto, bem como, no texto do aludido 
substitutivo, a inadequada redação das modificações 
pretendidas no texto do art. 6o da Lei no 10.826, de 22 
de dezembro de 2003. Impõe-se, assim, proceder às 
adequações necessárias, o que ora se faz mediante 
o oferecimento de emendas.

Diante do exposto, vota-se pela constitucionali-
dade, juridicidade e adequada técnica legislativa do 
Projeto de Lei no 6.404, de 2005, com as emendas a 
ele nesta oportunidade oferecidas e cujo teor segue 
em anexo. Outrossim, vota-se pela constitucionalidade, 
juridicidade e adequada técnica legislativa do substi-
tutivo ao Projeto de Lei no 6.404, de 2005, adotado 
pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado nos termos da subemenda substitu-
tiva global a ele também ora oferecida e cuja redação 
igualmente segue em anexo.

Sala da Comissão, 5 de setembro de 2006. – 
Deputado Odair Cunha, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI No 6.404, DE 2005

Altera o inciso X do art. 6o da Lei no 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá 
outras providências.

EMENDA

Substitua-se a ementa do projeto de lei em epi-
grafe pela que se segue:

“Altera o inciso X do art. 6º da Lei nº 
10.826, de 22 de dezembro de 2003.”

Sala da Comissão, de Setembro de 2006, – Depu-
tado Odair Cunha,  Relator

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

PROJETO DE LEI No 6.404, DE 2005

Altera o inciso X do art. 6o da Lei no 
10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dá 
outras providências.

EMENDA

Acrescente-se ao projeto de lei em epigrafe o 
seguinte art. 1o, renumerando-se os demais:

“Art. 1o Esta Lei altera o inciso X do 
art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003, com vistas a permitir o pode de 
arma de fogo pelos servidores integrantes 
da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho.”

Sala da Comissão, 5 de Setembro de 2006, – 
Odair Cunha, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

SUBEMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL  
AO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  

No 6.404, DE 2005, ADOTADO PELA COMISSÃO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE  

AO CRIME ORGANIZADO

Altera o art. 6o da Lei no 10.826, de 22 
de dezembro de 2003.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei altera o art. 6o da Lei no 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003, com vistas a ampliar o 
rol dos agentes públicos aos quais se permite o pode 
de arma de fogo e a possibilitar que os integrantes 
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do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais e 
das escoltas de presos portem arma de fogo mesmo 
fora do serviço.

Art. 2o O art. 6o da Lei no 10.826, de 22 de de-
zembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 6º. ..................................................
 ..............................................................
VII – os integrantes das guardas por-

tuárias;
 ..............................................................
X – os integrantes da Carreira Audito-

ria da Receita Federal, Auditores-Fiscais e 
Técnicos da Receita Federal, das Carreiras 
Auditoria-Fiscal do Trabalho e Perícia Médi-
ca da Previdência Social e das carreiras de 
Auditoria Tributária dos Estados e do Distrito 
Federal, Oficiais de Justiça e Avaliadores do 
Poder Judiciário da União e dos Estados e 
Defensores Públicos;

XI – os integrantes do quadro efetivo dos 
agentes e guardas prisionais e os integrantes 
das escoltas de presos.

§ 1o As pessoas referidas nos incisos I, II, 
III, V, VI e XI deste artigo terão direito de podar 
arma de fogo fornecida pela respectiva corpo-
ração ou instituição, mesmo fora de serviço, na 
forma do regulamento, aplicando-se nos casos 
de armas de fogo de propriedade particular os 
dispositivos do regulamento desta lei.

 .................................................... .(NR)”

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 5 de Setembro de 2006. – 
Deputado Odair Cunha, Relator.

Defiro, nos termos do art. 141 do RICD, 
a solicitação de redistribuição de proposição, 
e revejo o despacho inicial aposto ao PL. No 
6.404/05, para que a CCJC pronuncie-se igual-
mente sobre o mérito da proposição. Oficie-
se e, após, publique-se. [Novo Despacho: 
CSPCCO e CCJC (mérito e art. 54, RICD) 
– Apreciação: Art. 24, II, RICD – Regime de 
Tramitação: ordinário].

Em 16-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO No 4.395, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Requer, nos termos do art. 41, XX, e 
141, do Regimento Interno, a revisão do 
despacho exarado ao Projeto de Lei no 

2.576/2000, para que seja incluída a Co-

missão de Minas e Energia na relação de 
Comissões determinadas a deliberar so-
bre o mérito.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

art. 41, XX, e 141, do Regimento Interno, a revisão do 
despacho exarado ao Projeto de Lei no 2.576/2000, de 
autoria do Deputado Fernando Gabeira, que “dispõe 
sobre a instalação de fontes emissoras de radiação 
eletromagnética e dá outras providências, de maneira 
que seja incluída a Comissão de Minas e Energia na 
relação de Comissões determinadas a deliberar sobre 
o mérito, por entender que a matéria seja pertinente 
ao campo temático deste Órgão Técnico, conforme o 
art. 32, X, i, do Regimento Interno desta Casa.

Saladas Sessões, 8 de novembro de 2006. 
–Deputado Carlos Alberto Leréia, Presidente da 
Comissão de Minas e Energia.

Indefiro, eis que a distribuição inicial se deu 
na forma regimental. Publique-se. Oficie-se.

Em 16-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA  
A PROFERIR PARECER À PROPOSTA  

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 533-A,  
DE 2006, DO SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO,  

QUE “ACRESCENTA O INCISO VI AO ART. 51, O 
INCISO XVI AO ART. 52, MODIFICA OS §§ 2o E 3o 

DO ART. 55, ACRESCENTA O § 5o AO ART. 55  
E A ALÍNEA S AO INCISO I DO ART. 102, PARA 
ATRIBUIR AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
A COMPETÊNCIA PARA JULGAR PARLAMEN-

TAR EM DETERMINADOS CASOS DE PERDA DE 
MANDATO (ART. 155, I E II), APÓS ADMITIDO  
O PROCESSO, POR VOTAÇÃO OSTENSIVA  

E MAIORIA ABSOLUTA, PELA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS OU PELO SENADO FEDERAL”. 

(COMPETÊNCIA PARA JULGAR PARLAMENTAR)

Ofício no 5/06-Pres

Brasília, 8 de novembro de 2006

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

Ref.: Prorrogação de prazo de Comissão Especial. 

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de informar-lhe que os traba-

lhos desta Comissão Especial encontram-se na fase 
de audiências públicas, as quais visam elucidar a ins-
tigante matéria da PEC no 533-A/2006, oportunidade 
em que solicito a Vossa Excelência submeter ao Ple-
nário da Casa a prorrogação, por mais 20 sessões, do 
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prazo para que esta Comissão conclua o seu parecer 
à matéria.

CONSTITUIÇÃO ............: 24-5-06
INSTALAÇÃO .................: 31-05-06
FINAL DO PRAZO .........: 9-11-06 (40 Sessões)
1ª PRORROGAÇÃO .......: 20 SESSÕES (Período pro-
vável: 13-11-06 até 11-12-06)

Cordialmente, – Deputado Jairo Carneiro, Pre-
sidente.

Defiro, ad referendum do Plenário. 
Publique-se.

Em 20-11-06. – Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Sobre 
a mesa requerimento de voto de profundo pesar pelo 
falecimento do Senador Ramez Tebet, de autoria do 
Vice-Líder do PMDB, ex-Senador e Deputado Mauro 
Benevides, subscrito por esta Presidência. Os Depu-
tados que quiserem subscrevê-lo podem fazê-lo.

Lerei o requerimento e depois concederei a pa-
lavra ao nobre Deputado Mauro Benevides para que 
S.Exa. possa encaminhá-lo:

“Sr. Presidente,
Mauro Benevides, infra-assinado, requer 

a Vossa Excelência, com fundamento no Re-
gimento Interno da Casa, que seja consigna-
do Voto de Profundo Pesar pelo falecimento, 
ocorrido na última sexta-feira, dia 17, do Se-
nador Ramez Tebet, Ex-Presidente do Senado 
Federal e representante do Estado do Mato 
Grosso do Sul no Congresso Nacional.

Outrossim, requer que da manifestação 
sejam cientificados:

O Presidente do Senado, Senador Re-
nan Calheiros

O Governador do Mato Grosso do Sul, 
José Orcírio Miranda dos Santos

A Prefeita de Três Lagoas
A Família Enlutada
Sala das Sessões, 20 de novembro de 

2006. Mauro Benevides, Vice-Líder do PMDB; 
Darcísio Perondi, PMDB; Geraldo Resende, 
PPS; Costa Ferreira, PSC; Eduardo Valver-
de, PT.”

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Mauro Benevides.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Geral-
do Resende, que também é um dos subscritores do 
requerimento há pouco lido, Sras. e Srs. Deputados, a 
vida pública brasileira perdeu, na última sexta-feira, um 
de seus líderes mais prestigiosos, o Senador Ramez 

Tebet, ilustre representante de Mato Grosso do Sul no 
Congresso, com desempenho exemplar, já que sem-
pre se posicionou em defesa dos legítimos interesses 
da nacionalidade.

Na condição de Presidente do Senado e do Con-
gresso Nacional, Ministro da Integração Nacional e 
Governador do seu Estado, o saudoso Parlamentar 
impôs-se à administração de todos os compatrícios, 
evidenciando suas notáveis qualidades, postas em 
destaque nos momentos cruciais de nossas atividades 
político-partidárias.

No âmbito da nossa facção – o PMDB –, sua voz 
era sempre ouvida com atenção e respeito, em razão 
da correta interpretação que habitualmente fazia de 
acontecimentos emergentes, que reclamavam uma 
definição de nossa sigla.

Ao ocupar a tribuna do Senado, para apreciação 
de fatos vinculados à sua unidade federada ou ao pró-
prio País, seus pares escutavam-no atentos, extraindo 
ilações valiosas para oportunas observações que pu-
dessem lastrear uma exegese mais compatível com a 
presente realidade política, econômica e social.

Intransigente propugnador da unidade de nossas 
hostes, sempre se fez manifestar em favor da harmo-
nia e do entendimento, posicionado como interlocutor 
qualificado para as mais importantes deliberações de 
nossa legenda.

Nem a moléstia de que foi acometido o afastava 
da tribuna, levando a debater questões de real mag-
nitude, com excepcional percuciência, entrecortado 
por apartes solidários de representantes de todas as 
agremiações.

O Brasil perdeu um dos seus filhos mais ilustres, 
e o PMDB, um militante competente, com inestimável 
acervo de serviços prestados à causa da democracia.

O seu sepultamento, em Três Lagoas, foi uma 
autêntica consagração ao seu vulto de atributos incom-
paráveis, o que tornará imperecível sua memória para 
a presente geração e para as porvindouras.

Mato Grosso do Sul e o Brasil estão desfalcados 
de um de seus políticos da maior envergadura, com 
inestimáveis serviços prestados à comunidade. 

O PMDB, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, por sua bancada, sinceramente compungi-
da, pranteia o falecimento do inolvidável Senador 
Ramez Tebet.

O Sr. Geraldo Resende, 3o Suplente de Secre-
tário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Eduardo Valverde, § 2o do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) – Passa-
se ao
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IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Geraldo 

Resende.
O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados,

“Há homens que lutam por um dia, e são bons; 
há homens que lutam por um ano, e são melhores; há 
homens que lutam por vários anos, e são muito bons; 
há outros que lutam por toda a vida; esses são os im-
prescindíveis.”

Bertolt Brecht, um dos mais eminentes poetas 
alemães, nos fala, nesse fragmento, de personagens 
que, pela grandeza de seu caráter, destacam-se dos 
demais e iluminam todos os que estão à sua volta. 
Não há como escapar dessa definição ao traçarmos 
algumas linhas, ao comentarmos, com muito pesar, 
o passamento do nosso querido Senador por Mato 
Grosso do Sul Ramez Tebet, falecido na noite de sex-
ta-feira passada e a quem todo o País presta justas 
homenagens.

Sim, porque Ramez Tebet foi um desses que 
lutaram por toda a vida e se  tornou imprescindível à 
história. Lutou ele contra as mais diversas manifesta-
ções das mazelas que afligem uma nação. E nos últi-
mos 20 anos, lutou contra a doença que o levou, não 
sem antes tê-la derrotado por várias vezes.

Falar da vida de Ramez Tebet em espaço de tem-
po tão curto é uma tarefa titânica. Ele foi Prefeito de 
Três Lagoas, Deputado Estadual Constituinte; Secre-
tário de Justiça de Mato Grosso do Sul; Vice-Governa-
dor e Governador de Mato Grosso do Sul; Ministro da 
Integração Nacional; e Senador por duas Legislaturas, 
inclusive na atual, que terminaria em 2010. Naquela 
Casa, inclusive, por sua atuação destacada, rece-
beu incumbência de exercer importantes e delicadas 
missões, entre elas o de Relator do Projeto SIVAM, 
Presidente das CPIs do Judiciário e da Mineração e 
Presidente do Senado Federal.

Em todas essas missões, Ramez se esforçou 
para fazer o melhor, e o fez; a honestidade, a honra-
dez, a dignidade são palavras pequenas para designar 
o grau de envolvimento com que se lançava em todas 
as tarefas às quais se propunha.

Dizer que Ramez foi um pai para muitos políti-
cos novatos é dizer ainda muito pouco. Conselheiro, 
ele encaminhava todos os que chegavam a Brasília, 
orientando como proceder para agilizar seus mandatos 
e torná-los mais produtivos. No meu caso, recebi dele 
preciosos conselhos, que me abriram muitas portas 
no Congresso Nacional.

Essa conduta, entre outras razões, é que moti-
varam sua filha, a atual Prefeita Simone Tebet, de Três 

Lagoas, a proferir as palavras mais apropriadas sobre 
os momentos finais de Ramez nas homenagens que 
lhes foram prestadas antes do sepultamento, em Mato 
Grosso do Sul, e que faço minhas: “Neste momento, 
as lágrimas são de tristeza e de emoção, porque quem 
viveu para servir seu povo hoje encerra sua vida nos 
braços do povo que ele tanto amou”.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) – Cum-
primento os ilustres Deputados Geraldo Resende e 
Mauro Benevides por prestarem justas homenagens 
ao bom tribuno, ex-Presidente do Senado Federal e do 
Congresso Nacional, Senador Ramez Tebet.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) – Tem 
V.Ex. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE. 
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre-
sidente, Sros. e Srs. Deputados, em 30 de outubro de 
1916, no Município de Rosário do Catete, em Sergipe 
– embora tenha sido criado e fincado raízes em Cape-
la, naquele Estado –, nascia Manoel Cabral Machado, 
cujos 90 anos estão sendo motivo de comemorações 
desde a semana passada.

Em plena lucidez de seus atos e pensamentos, 
Cabral Machado, como é conhecido, tem merecido de 
seus coestaduanos demonstrações reiteradas do apre-
ço, admiração e respeito por sua vida ilibada, digna e 
proficiente, quer em seus afazeres particulares, quer 
como homem público e das letras.

Marido extremado e companheiro de Lourdes 
Machado, cuja saudade até hoje pranteia, pai amigo 
e presente de Nina, Odilon, Félix, Ascendina, Lúcia e 
Fátima, tem uma página de vulto na história contem-
porânea de Sergipe. O exercício privado de assessoria 
e consultoria jurídicas, sua passagem em cargos na 
seara administrativa e no Poder Legislativo de Sergipe, 
sua militância em movimentos intelectuais, são teste-
munhos de um labor continuado e produtivo e marcas 
de um temperamento irrequieto que não se acomodou 
ante o passar dos anos, nem perdeu o viço da inteli-
gência ao vergar-se ao peso da idade.

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito 
da Bahia, em 1942, de logo enveredou pela política 
administrativa, quando exerceu o cargo de Secretário 
do Prefeito de Aracaju, na administração José Gar-
cez Vieira, posteriormente vindo a ocupar as funções 
de Diretor do Serviço Público no Governo Estadual 
de Augusto Maynard Gomes. No Poder Executivo de 
Sergipe, em diversas administrações, emprestou seus 
serviços ao Estado e à sua gente. Na primeira admi-
nistração de José Rollemberg Leite, foi Secretário de 
Estado da Fazenda e Secretário Chefe da Casa Civil. 
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No Governo Celso Carvalho, trabalhou como seu Se-
cretário da Educação e, finalmente, com o Governador 
Antônio Carlos Valadares, exerceu as elevadas funções 
de Procurador-Geral do Estado. E, no período de 1967 
a 1970, desempenhou o cargo de Vice-Governador 
do Estado.

Orador brilhante e entusiasmado, convincente em 
argumentações incisivas e diretas, filiou-se ao Partido 
Social Democrático – PSD, sob cuja legenda partidá-
ria foi eleito Deputado Estadual por três Legislaturas. 
Na Assembléia Legislativa, a par da presença em co-
missões, ocupou a Liderança do Governador Arnaldo 
Rollemberg Garcez (1949/1953) e, quando a União 
Democrática Nacional – UDN assumiu o poder nas 
quadras administrativas dirigidas por Leandro Maciel 
(1955/1958) e Luiz Garcia (1959/1962), as nobres fun-
ções de Liderança da Oposição, remarcando esta com 
atuação firme, dura, crítica e vigilante, sem perder de 
vista os interesses maiores de Sergipe.

Nada mais justo e natural, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, que ao ser criado o Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe fosse merecidamente 
guindado ao cargo de Conselheiro, onde permaneceu 
de 1970 a 1986, quando da aposentação compulsó-
ria. Naquela Corte de Contas, da qual também foi seu 
Presidente, deixou registrados posicionamentos téc-
nicos, opinamentos jurídicos e coerência de atitudes 
que engrandecem o colegiado e bem dizem de sua 
personalidade.

A caminhada de Cabral Machado envereda pelo 
campo educacional. Foi fundador de 4 faculdades no 
Estado, as de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia 
e Serviço Social, núcleo inicial da futura Universidade 
Federal de Sergipe, merecendo ser destacado seu 
papel e sua presença nas discussões a respeito de 
sua fundação, pois, além do mais, era o Secretário da 
Educação à época. Sob sua atividade docente passa-
ram gerações de sergipanos que hoje têm destaque 
nos mais variados campos, uns como operadores do 
Direito, outros na vida pública.

Cronista, ensaísta, poeta, cientista, ficcionista, 
palestrante e orador com vasta obra publicada, divul-
gada e citada, Cabral Machado é também membro da 
Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasi-
leira de Ciências Sócias.

Articulista e colaborador de diversos jornais, como 
Diário de Sergipe, A Cruzada, Gazeta de Sergipe, A 
Tarde, Jornal da Cidade, e de publicações científicas 
e literárias em matéria de Direito, Sociologia, História, 
nos Estados de Sergipe, da Bahia e de Pernambuco.

É autor de várias obras, como Brava Gente Sergi-
pana e Outros Bravos, Aproximações Críticas, Baladas 

de Bemquerer à Bahia, Poemas à Mãe de Deus, Um 
Aprendiz de Oboé, Poemas a Elohim.

Como é fácil constatar, por este rápido repassar 
da produção de vida de Cabral, as homenagens que 
atualmente lhe são tributadas têm o cunho da justiça 
e do merecimento.

Homem de profunda fé religiosa, com certeza a 
lucidez de seus 90 anos são um desígnio de Deus e 
um prêmio aos seus familiares e amigos pela oportu-
nidade de convivência e exemplo de uma vida de bem, 
de dignidade e de honradez.

Por essas razões, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é que me somo a todas as manifestações 
laudatórias que se realizam por ocasião do nonagési-
mo aniversário de Manoel Cabral Machado, associan-
do-me ao sentimento de alegria e de orgulho de seus 
familiares e amigos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Guilherme Menezes.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, no dia 20 de novembro, data da morte 
de Zumbi dos Palmares – um dos maiores heróis da 
luta pela justiça social em nosso País –, comemora-
se o Dia Nacional da Consciência Negra, sem dúvida 
um momento de grande significado no calendário his-
tórico nacional.

Mais de 4 milhões de negros africanos cruzaram 
o Atlântico para chegar ao Brasil, trazidos como escra-
vos, em uma das páginas mais violentas que integram 
a história de formação do nosso povo. Neste ano de 
2006, quarto ano do primeiro Governo Lula, é inegável 
que há uma resposta mais decisiva por parte do Estado 
brasileiro, em forma de políticas públicas dirigidas aos 
afro-descendentes, às muitas lutas contra a discrimina-
ção e todo tipo de injustiça que daí tem resultado.

Já no início de sua gestão, o Presidente Lula 
criou, em março de 2003, a Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, órgão que 
assessora diretamente a Presidência da República e 
tem status de Ministério. Em seguida, foi instituída, por 
meio do Decreto no 4.886, de 2003, a Política Nacio-
nal de Promoção da Igualdade Racial, com o objetivo 
de reduzir as desigualdades no Brasil, “com ênfase 
na população negra, considerando que, para se rom-
per os limites da retórica e das declarações solenes 
é necessária a implantação de ações afirmativas, de 
igualdade de oportunidades, traduzidas por medidas 
tangíveis, concretas e articuladas”.

Assim, no campo da saúde, foi implantado o Pro-
grama Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 
Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias; na 
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área de Educação, o PROUNI – Programa Universidade 
para Todos – e o FIES —Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior. Os programas de cotas já benefi-
ciaram mais de 100 mil estudantes negros.

Outro avanço importante foi registrado nos proces-
sos de reconhecimento de comunidades remanescentes 
de quilombos. Até 2002, os órgãos governamentais ha-
viam identificado apenas 743 comunidades. Em 2005, 
já estavam registradas 2.460 comunidades. Graças a 
isso, os quilombos ganharam visibilidade e passaram 
a receber maior atenção, especialmente com a regu-
larização fundiária e a realização de titulações. 

Com o Programa Luz para Todos, a exclusão 
elétrica começou a fazer parte do passado para es-
sas populações, que são atendidas em regime de 
prioridade. O programa já atendeu, somente entre os 
remanescentes de quilombos, cerca de 7 mil famílias, 
o que representa mais de 35 mil pessoas.

No âmbito do nosso mandato, a partir de uma 
parceria com a Fundação Palmares, buscamos con-
tribuir com essas políticas de inclusão, destinando, 
por intermédio de emenda individual, recursos para a 
aquisição de um cinema itinerante, entregue no mês 
de outubro à população de Vitória da Conquista, na 
Bahia. O equipamento – composto por veículo, cadei-
ras, toldo de lona, telão, materiais de projeção e sono-
rização – é destinado às comunidades quilombolas e 
representa uma iniciativa pioneira, que vai levar lazer 
e informação à periferia e aos pontos mais distantes 
do município, com a possibilidade do fortalecimento de 
identidade cultural entre essas populações.

Aproveitamos a oportunidade para parabenizar 
o Prof. Ubiratan Castro, Presidente da Fundação Pal-
mares, pelo brilhantismo do trabalho desenvolvido 
pela instituição em todos os cantos do País. Segundo 
o professor, até o final do ano o número de comuni-
dades quilombolas certificadas deve chegar a mil, a 
maior parte delas na Bahia. É um dado que merece 
ampla comemoração, já que durante os 8 anos do Go-
verno FHC apenas 40 comunidades haviam recebido 
a certificação.

Assim, o Brasil chega a mais este Dia Nacional da 
Consciência Negra com enorme trabalho pela frente, 
sobretudo para todos aqueles que lutam, ainda hoje, 
para superar desigualdades e preconceitos. No entanto, 
a esperança de mais avanços se renova, principalmente 
quando o povo brasileiro reelege um governo compro-
metido com políticas de inclusão racial e social, como 
resposta a uma luta histórica de mulheres e homens 
que jamais aceitaram o papel de vencidos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, o mês de abril assinala o aniversário 
da TV Sergipe, nascida sob o idealismo e espírito em-
preendedor de empresários sergipanos que, com visão 
de largo alcance, anteviram a possibilidade de implan-
tação de um canal televisivo em terras de Sergipe.

Há 35 anos eram iniciadas as transmissões da 
TV Sergipe, mais precisamente a 15 de novembro de 
1971, à época retransmitindo a programação da Rede 
Tupi de Televisão. Na semana que passou, diversos 
eventos marcaram a data, de muita importância e sim-
bologia para a imprensa do meu Estado.

Nesse repassar de memória, alguns nomes me-
recem ser realçados pela sua importância para a his-
tória da televisão no Estado. Aliás, o visionário que 
demonstrou ser Irineu Fontes ao instalar a primeira 
antena de recepção de sinais de TV em sua residên-
cia, o espírito público de Godofredo Diniz ao liberar, 
como Prefeito de Aracaju, uma verba para compra e 
instalação de antena repetidora no morro do Urubu, a 
iniciativa de Nairson Menezes, que entusiasma pela 
convicção de ser possível estabelecer uma parceria, 
são mais do que passos à frente e páginas escritas 
nessa história.

São aspectos decisivos para a concretização do 
evento, e mais ainda quando empresários ligados ao 
movimento lojista, sob a inspiração de Nairson e a li-
derança de Francisco Pimentel Franco, reúnem-se e, 
num gesto de grandeza, convidam pessoas da comu-
nidade sergipana para fazerem parte e se integrarem 
ao projeto naquele momento que viria a ser o embrião 
de um evento transformador.

Assim, os empresários Francisco Pimentel Fran-
co, Luciano Nascimento, Josias Passos, José Lauro 
de Menezes, Hélio Leão, Paulo Vasconcelos, Augusto 
Santana, Getúlio Passos e José Laves fazem com que 
a TV Sergipe seja a única emissora do País a nascer 
com a participação popular.

O caminho trilhado nem sempre foi fácil.
No ano de 1973, deixa a Rede Tupi e torna-se 

afiliada à Rede Globo de Televisão, sempre em busca 
de um melhor sinal e uma programação mais moderna, 
exigindo a nova rede investimentos em equipamentos 
e na qualificação de profissionais, vez que é a fase 
de implantação do padrão global de qualidade. Esses 
aspectos levam a empresa a ser vendida ao Grupo 
Aratu, da Bahia, que agrega não somente o suporte 
financeiro mas a experiência já adquirida há anos na-
quele Estado vizinho.

O ano de 1981 vai marcar, sem qualquer aspec-
to de dúvida, uma nova vida e um caminho cada vez 
mais eficiente da emissora, vez que naquele ano é 
adquirida pelo Grupo Franco, sob a lúcida inspiração 
e espírito empreendedor de Augusto do Prado Franco, 
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o que faz graças a essa iniciativa que seja devolvida 
ao povo sergipano o seu controle, tal como no início 
das transmissões. Augusto Franco, com a visão argu-
ta e capacidade empresarial largamente demonstra-
da em diversos setores da vida sergipana, da cultura 
do coco à indústria têxtil, da pecuária à produção de 
açúcar e álcool, imprimiu sua chancela à TV Sergipe 
e comandou o processo de seu aperfeiçoamento e 
crescimento.

Desde então, tem continuamente trilhado o cami-
nho do progresso, do aprimoramento e do aperfeiço-
amento de seus profissionais, sem jamais afastar-se 
da linha que adotou desde a fundação.

Não é demais salientar que a emissora tem se 
constituído em ponto de referência no jornalismo em 
Sergipe. Sempre na liderança de audiência, cumpriu e 
cumpre um papel dos mais importantes, quer no entre-
tenimento, no aspecto cultural, no campo dos esportes, 
quer, principalmente, no que pertine ao jornalismo, di-
nâmico e atual, sempre a par com os acontecimentos e 
a realidade fática vivenciada no dia-a-dia, podendo-se 
afirmar ter no jornalismo o seu maior investimento.

Os 35 anos da TV Sergipe têm sido caracteriza-
dos, também, pelo crescimento de sua infra-estrutura 
interna, fazendo com que todos os setores recebam 
investimentos, o corpo de funcionários sendo reciclado 
e treinado, estabelecendo um intercâmbio fundamental 
com a Rede Globo na ampliação da troca de conhe-
cimentos na área profissional. Mais recentemente, já 
iniciou uma nova caminhada rumo à digitalização, em 
verdadeira revolução tecnológica que transforma o 
prazer de se fazer e de se ver televisão.

Sr. Presidente, Sros. e Srs. Deputados, a TV Ser-
gipe nasceu, como já afirmei, do idealismo e espírito 
empreendedor e progressista de empresários sergi-
panos e, hoje, a par do mesmo ideal, mantém uma 
trajetória de liderança com técnica, em parceria com 
uma das maiores redes de televisão do mundo, a Rede 
Globo, talento e responsabilidade no informar, formar 
opiniões e firmar costumes, sempre fulcrada em prin-
cípios éticos, na seriedade de objetivos, na dinâmica 
de uma programação, vigilante, democrática, a dar voz 
aos muitos que não a podem verberar, desfrutando de 
credibilidade e tornando-se referência junto à comu-
nidade sergipana.

Por tudo isso, desejo, ao registrar esses fatos e 
a celebração dos seus 35 anos, render homenagens 
pessoais à TV Sergipe, e transmitir ao seu corpo fun-
cional e à sua direção, nas pessoas de Leonor Fran-
co, Diretora Financeira; Lurdes Maria Franco, Diretora 
Administrativa; Victor Amaral, Diretor Comercial, Wa-
shington Gasparotto, Diretor Técnico e Lígia Tricot, 
Diretora de Jornalismo, votos de congratulações, na 

convicção de que o papel até aqui desempenhado ha-
verá de continuar, sempre, contribuindo na construção 
da sociedade de hoje e de amanhã.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Valverde) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado Paes Landim.
O SR. PAES LANDIM (PTB – PI. Pronuncia o 

seguinte discurso.)

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

O SR. DARCÍSIO PERONDI (PMDB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a crise da Saúde brasileira está aumentando 
cada vez mais. O IBGE, um órgão do Governo, pu-
blicou um levantamento do ano passado informando 
que 255 hospitais foram fechados. Quantos funcio-
nários não estão desempregados? Quantas pessoas 
bateram à porta e não tiveram atendimento porque o 
hospital fechou? 

Este ano, os estudiosos estimam que mais de 
300 hospitais fecharão. No Rio Grande do Sul, um 
Estado relativamente rico, 50 hospitais estão na imi-
nência de fechar. 

Essa é uma crise anunciada. Estudei nesse fim 
de semana o Orçamento da Saúde para 2007. Pas-
mem, Sras. e Srs. Deputados, a rubrica orçamentária 
para a área ambulatorial e hospitalar em urgência e 
emergência é menor do que a de 2006, que já foi me-
nor do que a do ano anterior.

Nada aconteceu este ano. A tabela do SUS não é 
reajustada há 6 anos. Uma ou outra área é reajustada. 
A média e a alta complexidade não são. A urgência e 
emergência não são.

Na semana passada, perguntei a 8 Deputados 
como estava a saúde em seus municípios e regiões e 
todos me disseram firmemente: “Muito mal”. Hoje, per-
guntei de novo a alguns Deputados e todos disseram 
que vai muito mal. 

A Santa Casa de Manaus fechou e o INCOR está 
com um quarto de bilhão de reais de prejuízo. Não é 
questão de gestão. De cada 100 reais que o INCOR 
atende pelo SUS o Governo Federal paga 50 reais. 

Estamos dizendo isso há 7 anos, entra Ministro e 
sai Ministro, entra Presidente e continua o Presidente, 
e não se vê isso. 

O Orçamento de 2007 para a média e alta com-
plexidade, meu caro Deputado Mauro Benevides, é me-
nor do que deste ano. E mais, a proposta orçamentária 
elaborada pelo Ministério do Planejamento não cumpre 
o piso constitucional, que é o mínimo estabelecido pela 



50752 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

Emenda Constitucional no 29, de 2000. Teremos 1,7 
bilhão de reais a menos.

Não sei o que está acontecendo. O Ministério da 
Saúde tem técnicos ótimos. O Ministro é muito esfor-
çado e interessado, mas acho que a mão da Fazenda 
e do Planejamento não deixam elaborar o orçamento 
necessário, o orçamento constitucional. 

Acredito que o Presidente Lula não esteja sa-
bendo. Fica sabendo de vez em quando. No caso do 
INCOR, agora, determinou que fosse resolvido em 48 
horas. Não foi resolvido, porque é muito grave. 

Sr. Presidente, isso está acontecendo no País 
inteiro. Poucos Governadores cumprem a emenda 
constitucional. Os Prefeitos cumprem mal.

O Brasil melhorou os indicadores nesses últimos 
10 anos porque houve inversão da lógica. A lógica é 
a prevenção: atenção primária, promoção da saúde, 
educação para a saúde.

Os programas Agente Comunitário de Saúde e 
Saúde da Família, que começaram nos tempos dos 
Ministros Henrique  Santillo e Alceni Guerra, que na 
próxima Legislatura virá nos ajudar, aumentaram muito 
no Governo anterior e foram mantidos no atual. Isso 
ajudou, mas o Brasil é um país doente. O jornal Cor-
reio Braziliense de sábado mostrou que doenças se-
culares voltaram ao Distrito Federal, a maior renda per 
capita do Brasil. O número de casos de hanseníase, 
tuberculose e malária está aumentando no Brasil e os 
hospitais estão fechando. É preciso equilíbrio na ques-
tão do dinheiro para a área da promoção da saúde e 
atenção primária e a área secundária e terciária. Com 
este Orçamento realmente não dá mais. O número de 
hospitais que estão fechando aumenta a cada dia.

A proposta atual do Ministério do Planejamen-
to é menor do que a do ano passado, tanto no piso 
quanto nas áreas ambulatorial e hospitalar. Esta Casa 
precisa reagir.

E a área do Planejamento ainda obriga o Rela-
tor-Geral a exigir 30% do piso da saúde em emendas 
parlamentares para investimento.

É preciso fazer investimento. No entanto, neste 
momento, precisamos de dinheiro para custeio. 

E o Governo ainda obriga o Relator-Geral a fi-
xar no relatório preliminar do Orçamento que 30% 
dos recursos da área da saúde são para emendas de 
Parlamentares. Realmente, é incompreensível. Será 
que o Presidente Lula sabe disso? Será que ele tem 
essa informação?

Soube que na campanha vitoriosa o Presidente 
Lula se preocupou com seu oponente e pediu infor-
mações ao Ministério. A informação é que ele ficou 
preocupado. Mas agora vem essa proposta.

Há tempo de reagir. Temos que reagir indepen-
dente de partido. O outro Governo mal reajustou. O 
Governo anterior fez a Emenda Constitucional nº 29, 
de 2000, mas não reajustou os valores. Vamos todos 
juntos, Deputado Eduardo Valverde, independente de 
partido, promover uma ação.

É importante fazermos esse movimento. Quar-
ta-feira, a Frente Parlamentar da Saúde fará um café-
reunião às 8h30 no décimo andar. Convido todos os 
Deputados e Senadores. Aos chefes de gabinete que 
estão me ouvindo, se o Deputado ou Senador ainda 
não chegou, anotem o convite em suas agendas, uma 
vez que é importante a presença de todos; só se o 
hospital de sua cidade for muito bem, o Parlamentar 
não precisa ir, mas tenho certeza de que a situação 
não é essa.

Convidamos o Relator-Geral e o Setorial; o CO-
NASS e o CONASEMS, Secretários Estaduais e Muni-
cipais; as entidades hospitalares médicas e odontoló-
gicas do Brasil inteiro para ver o que poderemos fazer. 
A saúde secundária e a terciária estão acabando, o 
que gera enorme custo. 

Não venham os Ministros Guido Mantega e Paulo 
Bernardo, trabalhadores que são, explodir a Emenda 
Constitucional no 29, de 2000 – conquista desta Casa 
–, pois será pior ainda.

Colegas, Deputados e Senadores, conclamo 
todos a comparecerem, na quarta-feira, à reunião da 
Frente Parlamentar da Saúde. Vamos fazer uma pro-
funda discussão e levá-la à Comissão de Orçamento, 
a fim de evitar que, de novo, mais de 300 hospitais fe-
chem as portas e a população sofra. A classe média 
e alta e todos nós aqui temos planos de saúde, mas 
a maioria da população não o tem. Quando cessa a 
vida, tudo cessa. 

Muito obrigado. 
O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, também signatário do requerimento de pêsames 
à família do Senador Ramez Tebet, encabeçado pelo 
Deputado Mauro Benevides, apresento condolências 
à família enlutada. 

Associo-me a todos os promotores da igualdade 
social e racial no Brasil. Hoje, 20 de novembro, data 
da morte do líder negro Zumbi dos Palmares, e que 
abriga também o Dia Nacional da Consciência Negra, 
é um dos dias mais expressivos da luta pela dignidade 
da pessoa humana.

O Dia Nacional da Consciência Negra é uma data 
emblemática que deve refletir, na mesma intensidade, 
nos outros dias do ano, a disposição de cada cidadão 
de bem de contribuir para a promoção da igualdade. 
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Pesquisas do IBGE revelam que, embora tenha 
havido progresso na inclusão social, ainda falta muito 
a conquistar. Negros e pardos ainda recebem menor 
salário que os brancos. A razão principal recai na falta 
de formação escolar. Fato indicativo de que o cerne do 
problema está na capacitação educacional, principal-
mente nos níveis fundamental e médio. 

Os programas afirmativos já começam a florescer, 
numa demonstração clara de que investir na educa-
ção é o verdadeiro caminho da ascensão social e da 
dignificação do indivíduo.

Dados oficiais atestam que o número de univer-
sitários negros e pardos cresceu. Nos últimos 5 anos 
a população de alunos negros e pardos cresceu 223% 
nas universidades privadas e 140% nas públicas. 

Esses números revelam que muito ainda precisa 
ser feito, pois o percentual de negros e pardos nos cur-
sos superiores ainda é baixo. Embora sejam maioria, 
representam apenas 36% nas instituições públicas e 
27% nas particulares. 

Se o ritmo atual for mantido, prevê-se a igualda-
de percentual em 15 anos. São dados que servem de 
alerta para não permitirmos o arrefecimento dos pro-
gramas afirmativos com respeito à educação.

Outra boa notícia fica por conta da pesquisa 
desenvolvida pela Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro – UERJ, ao atestar que as diferenças entre 
cotistas e não-cotistas não é significante e diminui ao 
longo do curso, não comprometendo a qualidade da 
formação.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
estão de parabéns todos os engajados nesse luta pela 
igualdade social e racial. Parabéns a negros e pardos, 
por terem dado considerável contribuição ao progres-
so do nosso País. 

Muito obrigado.
A SRA. MARIA HELENA (PSB – RR. Sem re-

visão da oradora.) – Sr. Presidente, nobre Deputado 
Eduardo Valverde, Sros. e Srs. Deputados, liberar re-
cursos de emendas parlamentares para dotar de infra-
estrutura básica áreas indígenas no Estado de Rorai-
ma tem se tornado uma difícil batalha tanto para nós, 
Parlamentares, quanto para os gestores municipais, 
diante de tantos obstáculos impostos pelas normas 
que regulamentam os repasses de recursos federais, 
especialmente para as áreas demarcadas, como as 
reservas indígenas. 

A justificativa dos órgãos governamentais é de 
que os municípios contemplados pelas emendas não 
cumprem as exigências da Instrução Normativa nº 1, da 
Secretaria do Tesouro Nacional, sendo que uma delas é 
não possuírem o documento de titularidade da terra. 

No meu entendimento, essa norma é falha, por-
que não prevê critérios específicos para os municípios 
localizados em áreas indígenas, ou seja, os que detêm, 
no âmbito dos seus limites, áreas demarcadas como 
reservas indígenas, e que deveriam ser vistas de for-
ma diferenciada, uma vez que sendo áreas demarca-
das e, portanto, pertencentes à União, não possuem a 
documentação atualmente exigida para a construção 
de bens públicos. 

Estive reunida com representantes da FUNAI, na 
última semana, juntamente com os Prefeitos de Bonfim 
e Normandia, do Estado de Roraima, para solicitar au-
torização para a construção de 7 postos de saúde no 
Município de Bonfim. Contestamos os entraves apre-
sentados pela FUNAI, com base nos termos da própria 
Instrução Normativa no 1, que prevê, como alternativa, 
a cessão gratuita de uso, por 20 anos, como forma de 
o município poder comprovar a titularidade da terra, 
quando não possui seu título definitivo. 

Essa, apesar de ser uma solução provisória, 
não é a ideal, pois se trata de terras da União e bens 
a serem utilizados por cidadãos índios, tutelados pela 
própria União. Além disso, nesses postos de saúde se-
ria prestada assistência à saúde a indígenas através 
da FUNASA, órgão da própria União. Ressalto que o 
Município de Bonfim está apenas atendendo a reivin-
dicações da população indígena, que pede lhe sejam 
dadas condições mínimas de higiene no atendimento à 
saúde, dentro de uma unidade de alvenaria e não mais 
em construções de taipa, chão de terra batida. 

Esses postos de saúde, ressalto, deverão bene-
ficiar mais de 20 comunidades indígenas que neles 
serão atendidas. 

É preciso que se implementem ações imediatas 
no sentido de se dar uma solução ágil para a dotação 
de infra-estrutura nas reservas indígenas, principal-
mente nas áreas de saúde, educação e captação de 
água também, importantes questões para a comuni-
dade indígena. 

De forma a corrigir essa falha, apresentarei in-
dicação à Secretaria do Tesouro Nacional que sugere 
seja incluído dispositivo específico para a titularidade 
de áreas que serão objeto de edificações em reservas 
indígenas – Instrução Normativa no 1.

Muito obrigada, Deputado Mauro Benevides, que 
gentilmente me cedeu seu tempo para que eu pudesse 
fazer esta manifestação em favor dos índios.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado 
Eduardo Valverde; Sras. Deputadas; Srs. Deputados, 
senhoras e senhores telespectadores da TV Câmara, 
o Tribunal Superior Eleitoral já fixou a data de diploma-
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ção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu 
Vice, José Alencar, num evento que oficializará a ex-
pressiva vitória por S.Exos. obtida durante as 2 etapas 
do processo eleitoral – a segunda em 29 de outubro, 
quando ambos foram privilegiados pela preferência 
popular, com mais de 58 milhões de sufrágios, após 
intensa campanha para a qual convergiram as aten-
ções do povo brasileiro e o acompanhamento de outras 
nações, por suas lideranças mais expressivas.

Na estruturação do novo Governo, o Primeiro 
Mandatário já deixou patente a intenção de somente 
completá-lo após a eleição das Mesas Diretoras do 
Senado e da Câmara, numa disputa que começa a 
despertar vivo interesse entre as bancadas, em razão 
da relevância das 2 posições no contexto da vida ad-
ministrativa do País.

Eleito por ampla composição de forças, foi indis-
cutivelmente o PMDB a facção que com mais prepon-
derância influiu no resultado final, a julgar por sua ban-
cada neste plenário, inquestionavelmente majoritária, 
com os seus 89 representantes, dos quais se espera 
uma postura de articulada harmonia, contrariando com-
portamento anterior em que divergências insuperáveis 
explodiram nesta tribuna, com reflexos negativos para 
a imagem do partido diante de sua legião imensa de 
filiados em todos os recantos do território nacional.

Para que se mantenha coeso, torna-se indispen-
sável que, institucionalmente, nossa agremiação faça 
sentir uma sólida aglutinação, em condições de influir 
na elaboração de políticas públicas compatíveis com 
a conjuntura que estamos agora vivenciando.

Se é certo que o Presidente Lula possui interlo-
cutores preferenciais, S.Ex. já sentia que os contatos 
deveriam assumir maior abrangência, a fim de não 
despontarem ressábios por esta ou aquela escolha, 
sem a chancela unânime dos integrantes da sigla 
Ulysses Guimarães.

No período que antecedeu, em 1985, a formação 
do Governo Tancredo Neves/José Sarney, bancadas 
regionais eram convocadas para ajudar na seleção de 
valores dentro de sistemática elogiável, da qual era 
mestre consagrado o sempre lembrado filho de São 
João Del Rei, com a solidária concordância do ma-
ranhense Sarney, que soube respeitar as indicações 
armazenadas em computador, sob as vistas atentas 
do então articulador Aécio Neves, o qual, na Granja 
do Riacho Fundo, assistia às conversações e decisões 
conseqüentes, positivadas sem alterações, naquela 
fase agônica por que passou o Presidente eleito, fale-
cido a 21 de abril.

A sintonia existente entre os então eleitos este-
ve patente nos atos assinados por José Sarney, sem 
alterações que modificassem os critérios delineados 

pelo titular, submetido a seguidas cirurgias, em Brasí-
lia e São Paulo, até o dia 21 de abril, quando faleceu, 
comovendo nossa população, inconformada com o 
desaparecimento do nosso líder maior.

Na nova fase instaurada entre nós, buscou-se a 
unidade partidária, com a incorporação de outros gru-
pos, sem que isso significasse a preterição de correli-
gionário, quando estava em jogo a própria governabili-
dade que se buscava alcançar, como forma de superar 
empecilhos capazes de obstaculizar uma administração 
transitória que garantiu o Estado Democrático de Direi-
to a que se chegou no dia 5 de outubro de 1988, com 
a promulgação da chamada Carta Cidadã, da qual é 
primeiro signatário Ulysses Silveira Guimarães.

Razões sobradas possui, pois, o titular do Pa-
lácio do Planalto para evitar decisões apressadas, 
que não guardem exata conexão com fatos políticos 
emergentes, entre os quais sobressai a escolha dos 
novos dirigentes da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal.

O velho adágio já preconizava que “a pressa é 
inimiga da perfeição”. E certamente por isso Lula da 
Silva situa-se, agora, em compasso de espera para as 
deliberações que se sobreporão a um açodamento de 
correntes partidárias, ávidas pelo quinhão a que pen-
sam fazer jus, como partícipes da recente batalha das 
urnas, em outubro passado.

Sr. Presidente, eis o pensamento que desejava 
exteriorizar desta tribuna, manifestação do reconhe-
cimento de atual realidade: o próprio Presidente ace-
nando para as forças políticas e buscando alcançar 
aqueles parâmetros de governabilidade, que passaram 
a ser, acima de tudo, a grande preocupação de S.Exa. 
e de todos nós que trabalhamos infatigavelmente por 
sua reeleição, cujo mandato iniciar-se-á no dia 1o de 
janeiro do próximo ano. 

Deixo consignado o meu pensamento. Falo a 
verdade na condição de Líder eventual da bancada 
do partido, porque ausente o nosso Líder maior, Wil-
son Santiago, mas expresso o sentimento dos nos-
sos companheiros: busquemos, muito mais que os 
cargos, a sustentação político-parlamentar, o sentido 
de governabilidade que deve inspirar todos nós, para 
que possamos atingir o estágio de desenvolvimento 
econômico e bem-estar social que foram premissas 
assentadas com tanta convicção pelo Primeiro Man-
datário do País.

Essa é a mensagem que transmito às Sras. e aos 
Srs. Deputados, e ao povo brasileiro. 

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevi-
des, o Sr. Eduardo Valverde, § 2o do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Costa Ferreira, 
§ 2o do art. 18 do Regimento Interno. 
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O SR. PRESIDENTE (Costa Ferreira) – Com a 
palavra o nobre Deputado Eduardo Valverde.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no último domingo, em parceria com a Prefei-
tura de Porto Velho e diversas entidades ligadas ao 
movimento negro rondoniense, foi realizada a Marcha 
Zumbi, em Porto Velho, com o objetivo de dar destaque 
à luta pela igualdade racial no País e à liberdade reli-
giosa, para que cada povo veja acatado, como prevê a 
Constituição Federal, o direito de exercitar e expressar 
sua religiosidade.

Representantes de várias religiões de matrizes 
africanas foram às ruas manifestar as diferentes for-
mas como vêem o seu Deus. Zumbi dos Palmares, 
líder negro que combateu a escravidão, refugiou-se e 
criou o Quilombo dos Palmares, tendo sido assassi-
nado posteriormente. Trata-se de exemplo de como a 
Coroa portuguesa combatia a rebeldia de uma popu-
lação em busca de sua libertação. 

O Brasil, apesar de condenar todas as formas de 
racismo, como previu em 1950 a Lei Afonso Arinos e 
conforme consta da Constituição Federal, ainda pre-
sencia um racismo velado e uma discriminação per-
manente. Duzentos anos de escravagismo não rom-
pem tão rapidamente os grilhões que condenaram à 
escravidão milhares de negros. 

Comprovação dessa situação ocorreu no Presídio 
Urso Branco, o maior do Estado de Rondônia, fato que 
poderá condenar o Brasil na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Refiro-me à mortandade de presi-
diários, há 5 anos. Recentemente, ocorreu outro fato 
triste: 2 presos tiveram a cabeça cortada.

Tomando como referência a realidade étnica da 
população encarcerada no Presídio Urso Branco, cons-
tatamos que quase 90% é constituída de afro-brasilei-
ros. Negros brasileiros sujeitam-se a condições vis e 
matam-se como bestas-feras. Que condição queremos 
dar aos afro-brasileiros? A condição dos presídios? 

A Marcha Zumbi tem a finalidade de construir 
políticas afirmativas de igualdade racial. Não bastam 
as boas intenções esculpidas na Constituição Federal. 
Precisamos dar efetividade ao comando constitucional 
e criar políticas públicas afirmativas. E o Congresso 
Nacional tem uma grande responsabilidade: tramita 
na Casa o projeto que institui o Estatuto da Igualdade 
Racial e encontra-se na pauta de votação a proposi-
ção que trata das vagas reservadas aos negros, no 
percentual de 50%, nas universidades públicas. 

Será que a perversão de Urso Branco é espon-
tânea? Será que não há componentes cultural, social 
e econômico que influenciam o fato de que boa parte 
da população do presídio é de negros? Esse é um fato 

genético ou sociopolítico? Ao libertarem os negros, será 
que os libertaram da escravidão econômica e social? 
Será que tiraram o preconceito que existe na cabeça 
de milhões de brasileiros?

Essa linda marcha, da qual participou quase 
todo o movimento negro que luta pela resistência, 
pela igualdade, pelo combate à discriminação e pela 
liberdade ao culto religioso, contrapõe-se ao crime es-
tampado nos jornais de Rondônia hoje: a tortura e o 
assassinato daqueles que estão pagando uma dívida 
com a sociedade. 

É óbvio que o sistema presidiário brasileiro tem 
de punir aqueles que cometem crimes, mas que o faça 
dentro de um ambiente humanizado, onde os prisio-
neiros possam remir seus pecados materiais da vida 
civil de maneira correta, a fim de que possam retornar 
à sociedade e serem cidadãos de bem. 

A Constituição Federal não ampara a tortura. 
Esse é um instrumento utilizado pelo sistema presidi-
ário brasileiro para amordaçar e disciplinar os presos. 
É necessária a criação de um procedimento mais ra-
cional e humanizado nos presídios brasileiros.

Sr. Presidente, no próximo dia 24, será realizada 
na Casa sessão solene em homenagem ao Dia Na-
cional da Consciência Negra. Tenta estampar-se tam-
bém nessa comemoração que o Brasil é um país de 
muitas religiões. Muitas vezes, as religiões de matriz 
africana encontram preconceitos, como se não fosse 
natural cada povo ter uma forma peculiar de expressar 
sua religiosidade.

Sabemos que o preconceito religioso, mesmo no 
mundo contemporâneo e democrático, ainda existe. 
Há casos de conflitos que vão às barras dos tribunais, 
como ocorreu em determinados Estados, e acontece 
em Porto Velho, onde a linha de concepção judaico-
cristã vem depredando terreiros de umbanda. Essa 
intolerância religiosa não é compatível com o Esta-
do laico, que deve garantir liberdade a cada cidadão 
para cultuar seu Deus da maneira como ensina sua 
fé e sua cultura.

Sr. Presidente, aproveito para registrar a presença 
na Câmara dos Deputados do Vereador Marcondes de 
Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Parecis, 
cidade de Mato Grosso palco de conflitos fundiários. 
S.Exa. veio ao Congresso Nacional compreender seu 
funcionamento e enriquecer-se de informações, a fim 
de dar continuidade a sua gestão naquela Casa Le-
gislativa.

O SR. PRESIDENTE (Costa Ferreira) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Eduardo Valverde, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PT. S.Ex. dis-
põe de 10 minutos.
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O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, recen-
temente, o IBGE publicou estudo sobre a diminuição 
da desigualdade regional brasileira.

Sul e Sudeste ainda são as regiões mais ricas do 
País. A diferença entre elas e o Norte e Nordeste foi 
fruto do acaso, do modelo socioeconômico e político, 
que priorizou industrialização e geração de riqueza 
com agregação de valor. Isso ocorreu nas décadas de 
30 e 40. O emprego de mão-de-obra barata do Norte e 
Nordeste no Sul e Sudeste alavancou a economia local. 
Essa diferença perdurou ao longo de décadas.

Criaram-se SUDENE, SUDECO e SUDAM com 
o intuito de praticar política regional de equilíbrio fede-
rativo. A Constituição Federal de 1988 reforçou essa 
tese ao criar instrumentos regionais de fomento. Mas 
foi durante o Governo do Presidente Lula que essa 
desigualdade diminuiu. Dados do IBGE apontam re-
dução da riqueza no Sul e Sudeste e, ao mesmo 
tempo, ampliação da riqueza no Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste.

Não queremos o desenvolvimento do Norte e 
Nordeste como fruto do empobrecimento do Sul e 
Sudeste. Não é essa a linha de argumentação que 
estou utilizando. Norte e Nordeste têm de crescer à 
luz das prioridades que o Governo Central estabele-
cer para as regiões. Na reforma tributária está previs-
ta a criação do Fundo do Desenvolvimento Regional, 
para que SUDAM e SUDENE adquiram instrumentos 
de política pública de incentivo ao desenvolvimento 
regional sustentado.

Realço esse ponto porque na Amazônia, diferen-
temente do que acontece nas demais regiões brasi-
leiras, o desenvolvimento socioeconômico tem de se 
dar em bases ambientais sustentáveis. Está prevista 
a construção da Hidrelétrica de Belo Monte, do com-
plexo hidrelétrico do Rio Madeira, obras estruturais 
de importância, que podem causar severos impactos 
ambientais e sociais às populações tradicionais – ri-
beirinhos, seringueiros, populações indígenas.

Como compatibilizar o crescimento da economia 
local e social com o uso racional das riquezas flores-
tais e ambientais da região amazônica? Como conciliar 
esses interesses? Interessa-nos o desenvolvimento 
econômico e social dessas regiões, mas de maneira 
diferente de como ocorreu no Sul e Sudeste, que cres-
ceram usando intensivamente a mão-de-obra barata 
do Norte e Nordeste e consumindo rapidamente todas 
as riquezas naturais das regiões.

Os olhos se voltam, no momento, para a Amazô-
nia, grande cenário e celeiro de riquezas madeireiras, 
florestais e hídricas, as quais devem ser utilizadas den-
tro de outra ótica, à luz do envolvimento das popula-
ções amazônidas, principalmente as tradicionais, que 

mais perdem quando o desenvolvimento endógeno é 
inserido sem qualquer tipo de análise ou de participa-
ção das comunidades atingidas.

Cito esse detalhe porque, recentemente, foram 
realizadas em Porto Velho 2 audiências públicas, pro-
movidas pelo IBAMA, para a discussão do impacto 
socioambiental causado pela construção das hidrelé-
tricas do Rio Madeira.

Não me filio àqueles que consideram a construção 
hidrelétrica a redenção de Rondônia nem àqueles que 
fazem crítica severa a essa obra. Sou daqueles que que-
rem discutir a obra em si, à luz de outra concepção, que 
veja o potencial hidráulico dos rios amazônicos como 
necessário, para a geração de energia a baixo custo. 
Sou daqueles que querem ver essa energia orientada 
de modo a melhorar a qualidade de vida da população 
amazônica, a contribuir para a geração de riqueza e a 
proteger os recursos naturais da região.

Se nada for feito pelo Rio Madeira, ele perece-
rá, seja pela destruição das matas ciliares, seja pelo 
esgoto lançado pelas cidades que não tratam o lixo 
urbano. Se algo for feito segundo uma concepção es-
truturante e sustentável, ele se fortalecerá para gerar 
riqueza pesqueira e energética para a população, que 
precisa alavancar seu desenvolvimento de maneira 
racional. Dessa forma, o Brasil vai crescer, com infra-
estrutura energética a preço baixo e, principalmente, 
riqueza de oportunidades, pois uma obra desse porte 
levaria muitos benefícios para a região.

Essa equação tem de fechar. Não é possível in-
vestir numa obra estruturante à custa de perdas sociais 
e ambientais, com o sacrifício de populações pesquei-
ras, indígenas e ribeirinhas.

A riqueza deste momento, diferentemente do 
que fora no passado, permite a esses setores terem 
voz. Tanto que vários deles conseguiram liminares na 
Justiça Federal para impedir a realização de 2 audiên-
cias públicas. É o papel protagonista que têm hoje os 
atingidos por barragens, os seringueiros, os pescado-
res. Nenhum relatório de impacto ambiental, nenhum 
tipo de licenciamento será feito no Brasil se eles não 
forem ouvidos pelo Estado, pelos empreendedores e 
pela sociedade.

Louvo a iniciativa do IBAMA, em Furnas, de ter 
provocado a audiência pública, e a coragem dos seto-
res organizados da sociedade, que querem ser ouvidos 
e desejam apresentar aos empreendedores uma ma-
neira diferenciada de utilizar corretamente os recursos 
hídricos do Rio Madeira.

Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputados, fiz essa 
avaliação para apontar a importância deste momento 
no segundo mandato do Presidente Lula. Que S.Ex. 
dê continuidade ao reequilíbrio da Federação. Não 
podemos ter um país democraticamente justo se há 
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desequilíbrios federativos e regionais. Nós amazônidas 
e nordestinos, já cansamos de remeter para Sul e Su-
deste mão-de-obra barata. Queremos ser os portadores 
e os protagonistas do nosso desenvolvimento, enfim, 
discutir e implementar um modelo que nos sirva.

Além da Hidrelétrica do Rio Madeira, está também 
em discussão o Gasoduto Urucu-Manaus e Urucu-Por-
to Velho, insumos energéticos da natureza que podem 
servir para implementar indústria gasoquímica de uso 
automotivo e geração de energia elétrica.

Além dessa utilização e da ampliação dessas alter-
nativas energéticas, podemos incluir o biodiesel. Talvez 
seja esse o mais rico debate que temos de provocar na 
Amazônia, porque a floresta é rica em insumos energé-
ticos que podem ser extraídos natural e racionalmente, 
para dar ao caboclo alternativa econômica.

Diferentemente do Nordeste e Centro-Oeste, 
onde a mamona é o grande esteio da produção de 
biodiesel, na Amazônia, sabemos que a monocultura 
energética choca-se com a necessidade de não-des-
truição da riqueza do bioma.

Portanto, busca-se utilizar a riqueza amazônica, 
seu bioma ecológico, sua riqueza florestal. Procura-se 
também dar utilização racional às oleaginosas da re-
gião para fornecer insumo energético, a fim de que a 
pequena propriedade familiar tenha também uma fonte 
de renda que lhe permita a sustentabilidade. 

Isso deve impedir que o pequeno agricultor ven-
da suas terras ao esgotá-las e procure solo novo em 
outra parte da região amazônica, dando continuidade 
à perversa expansão da fronteira agrícola. O agricultor 
descapitalizado e derrotado na ocupação do solo vai 
à frente, derrubando e desmatando; logo atrás vão o 
pecuarista ou o monocultor, e lá se expandem gran-
des fazendas, em desfavor de uma riqueza florestal e 
ecológica destruída pelas chamas do fogo.

São essas as considerações que faço, Sr. Pre-
sidente. 

Agradeço à Liderança do meu partido por me ter 
dado a oportunidade de falar em seu nome e de citar o 
esforço do Presidente Lula para diminuir as desigual-
dades regionais e federativas.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Valverde, o Sr. 
Costa Ferreira, § 2o do art. 18 do Regimento Interno, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mauro Benevides, § 2o do art. 18 do Regimento 
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Passa-
se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
O primeiro orador inscrito é o nobre Deputado 

Feu Rosa, a quem concedo a palavra, esclarecendo 
a S.Exa. que disporá, nos termos regimentais, de 25 
minutos para proferir sua oração.

O SR. FEU ROSA (PP – ES. Pronuncia o se-
guinte discurso.) 

DISCURSO DO SR. DEPUTADO FEU 
ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO.

Durante o discurso do sr. Feu rosa, o sr. 
Mauro benevides, § 2o do art. 18 do regimento 
interno, deixa a cadeira da presidência, que é 
ocupada pelo sr. Zequinha marinho, § 2o do 
art. 18 do regimento interno.

O SR. PRESIDENTE (Zequinha Marinho) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Mauro Benevides, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB. 
S.Exa. dispõe de até 10 minutos.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, senhores telespectadores da TV 
Câmara, nesta terça-feira, dia 21, a Comissão Espe-
cial da Reforma Universitária, presidida pelo Depu-
tado Gastão Vieira, voltará a reunir-se para elaborar 
uma agenda de atividades até o final da Legislatura, 
particularmente, audiências públicas com os segmen-
tos acadêmicos e a própria sociedade, já que o tema 
envolve interesses de todo o País, ensejando deba-
tes que objetivam o aprimoramento do texto original, 
elaborado pelo atual Ministro da Educação, Fernando 
Haddad, com marcante desempenho naquele setor 
vital do nosso País.

Como membro da referenciada Comissão, na con-
dição de representante da bancada peemedebista do 
Ceará, abordei essa importante proposição em outros 
pronunciamentos, apontando sua inquestionável rele-
vância para os rumos do ensino superior entre nós.

Emprestei realce ao fato de o Chefe da Nação 
haver acenado com a criação de 4 novas universida-
des, o que trouxe alento para diversas unidades fede-
radas, sequiosas por serem contempladas, quando 
se processa, por decisão do Executivo, a localização 
geográfica das novas e grandiosas iniciativas. 

Recorde-se que o Ceará, meu Estado, dispõe 
apenas de uma universidade federal, instalada há 52 
anos graças à clarividência e dinamismo do saudoso 
Prof. Antônio Martins Filho, que durante 12 anos esteve 
à frente daquela modelar instituição, situando-a entre as 
melhores existentes no País, com excelentes cursos de 
graduação, mestrado e doutorado, capacitando os que 
por eles passaram a enfrentar a competitividade de um 
mercado exigente, que reclama embasamento à altura 
de nossos anseios de progresso e bem-estar social.

Num gesto de extrema magnanimidade, o Conse-
lho Universitário, em memorável assembléia levada a 
efeito em 1992, conferiu-me o título de Doutor Honoris 
Causa, num evento que teve a prestigiá-lo o Ministro 
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Murilo Hingel, da aludida Pasta, bem assim os sau-
dosos Senadores Darcy Ribeiro e João de Medeiros 
Calmon, considerados expressões legítimas da vida 
educacional brasileira.

Diante da perspectiva do surgimento de 4 novas 
universidades, o sertão central reivindica a localiza-
ção de uma delas no Município de Quixeramobim, 
favorecendo 22 outras comunas que integram aquela 
faixa territorial do nosso Estado, já beneficiado com 
diversos cursos, em estilo de campus avançado da 
nossa UFC.

Acredito que a terra de Antônio Conselheiro – o 
lendário revolucionário que enfrentou, galhardamen-
te, a epopéia de Canudos – possui condições ideais 
para abrigar o portentoso empreendimento, já que 
suas lideranças acham-se mobilizadas para batalhar 
pela concretização desse cometimento, no contexto 
da reforma que ora apreciamos nesta Casa.

Pela acertada atuação do Ministro Fernando 
Haddad é que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
já sinalizou a permanência de S.Ex. no primeiro es-
calão governamental, competindo-lhe implementar a 
referenciada reforma, de acordo com as diretrizes que 
prevalecerão ao final do término da matéria no âmbito 
do Congresso Nacional.

Dentre as proposições de maior relevo penden-
tes de deliberação, acredito que a reforma universi-
tária acha-se no primeiro plano, exigindo o apoio de 
todas as bancadas para que se concretize ainda na 
atual Legislatura.

Qualquer procrastinação refletirá em nosso desfa-
vor, ampliando o desgaste que atinge a imagem de todos 
nós, representantes do povo em nosso Parlamento.

Que venha a reforma e, com ela, surjam as ino-
vações pelas quais anseia a comunidade acadêmica 
de nosso País.

Sr. Presidente, nobre Deputado Gonzaga Mota 
– que por feliz coincidência preside esta Casa na oca-
sião em que me reporto à reforma universitária –, V.Ex. 
integra os quadros da Universidade Federal do Cea-
rá, onde pontifica no nossa Escola de Economia. Ali 
se projetou em função dos seus méritos incontáveis e 
naturalmente anseia, como todos nós, que ampliemos 
o contexto acadêmico na nossa unidade federada, a 
fim de que a UFC, com seus 52 anos, possa contar 
com mais uma unidade, já que quase todos os Esta-
dos brasileiros, inclusive o Estado do nobre Deputado 
Costa Ferreira, aqui presente, possuem mais de uma 
universidade federal. Lá estamos desfavorecidos por 
uma discriminação contra a qual me insurjo neste ins-
tante. Acredito que o faço com o apoio incondicional 
dos nossos 21 companheiros, e acredito até mesmo 
dos 3 Senadores: Tasso Jereissati, Patrícia Saboya e 
Luiz Pontes.

Portanto, a bancada cearense, unissonamente, 
reivindica uma dessas 4 novas unidades federais, pre-
vistas na reforma que apreciamos na Comissão Es-
pecial, presidida, repito, pelo Deputado Gastão Vieira. 
Estamos na expectativa de que o povo cearense possa 
ser privilegiado com o atendimento de nova universi-
dade federal do Ceará.

É certo que a região sul do Estado já possui a 
URCA – Universidade Regional do Cariri e a UVA – Uni-
versidade Vale do Acaraú. E, agora, o sertão central, 
especificamente, Quixeramobim, além de Crato e So-
bral, essas 3 áreas geográficas reivindicam a univer-
sidade federal. Que ela seja implantada no Crato, em 
Sobral ou em Quixeramobim, mas que pelo menos se 
assegure, dentre as 4 escolhidas, uma para ser fixa-
da no Estado. 

Acredito, Sr. Presidente Gonzaga Mota, que nes-
te momento interpreto o sentimento latente, a vontade 
visível extravasada na fisionomia, no sentimento que 
domina as lideranças mais expressivas do Ceará. Os 
acadêmicos e os segmentos conscientizados da socie-
dade civil organizada estão juntos em uma mobilização 
uníssona com vistas a garantir, na reforma universitá-
ria, a inclusão do Ceará entre aquelas 4 unidades, as 
quais o Presidente Lula já aponta como perfeitamente 
viáveis no contexto de uma modificação fundamental 
dos rumos do ensino superior no País. 

Nesse sentido, ocupo o espaço da Liderança 
do PMDB para fazer este apelo ao Ministro Fernando 
Haddad, cuja permanência no Governo já está virtual-
mente assegurada, e ao próprio Presidente da Repúbli-
ca, que sinalizou a criação de 4 novas unidades. Que 
possamos, com essa grande alternativa, contemplar o 
Ceará, até aqui injustificadamente discriminado, com 
uma dessas 4 universidades federais.

Fazemos jus, até pela projeção alcançada em âm-
bito nacional, a mais essa unidade, para que tenhamos 
lugar no contexto do mosaico universitário brasileiro. 
Ela seria fundamental para se incorporar ao esforço 
de mobilização, direcionado para a área educacional, 
mas com desdobramentos inevitáveis de alcance de 
outras áreas extremamente importantes e, sobretudo, 
de correspondência ao anseio do Presidente da Repú-
blica: o crescimento econômico e, como conseqüência, 
o bem-estar da população brasileira. 

Sr. Presidente Gonzaga Mota, é esse o desejo de 
todos nós, cearenses – meu, de V.Ex. e dos 20 colegas 
que compõem este Colegiado –, para que o Estado 
não seja discriminado. Possuímos, para todas essas 
regiões, os campi indispensáveis à localização dessa 
universidade. Que ela venha sem mais tardança para 
atender demanda que será fundamental para acelerar 
o desenvolvimento do Ceará e do Nordeste.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Mota) – Cumpri-
mento o nobre Deputado – para mim, sempre Senador 
– Mauro Benevides pelas palavras, reivindicando, de 
maneira brilhante e justa, universidade para o Ceará. 
Eu, na condição de cearense, jamais poderia calar 
diante de suas observações, de suas justificativas e 
do seu espírito público. 

Senador Mauro Benevides, V.Exa. – sem dúvida 
um dos Parlamentares e Congressistas mais brilhan-
tes e eficientes das 2 Casas do Congresso Nacional 
– sabe o que diz e o que quer, e sabe reivindicar com 
base e com objetividade aquilo que é para o bem do 
povo brasileiro, principalmente o cearense, a quem 
temos a honra de servir.

Parabéns!

Durante o discurso do Sr. Mauro Benevi-
des, assumem sucessivamente a Presidência 
os Srs. Feu Rosa, § 2o do art. 18 do Regimento 
Interno, e Gonzaga Mota, § 2o do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Mota) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Zequinha Marinho, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PSC.

O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assomo 
à tribuna nesta oportunidade para trazer a público uma 
informação que considero relevante, principalmente 
para a região amazônica.

A Amazônia brasileira é a menina dos olhos do 
mundo. Por isso, de todos os lados há reclamos pela 
sua preservação, o que todo brasileiro, sem dúvida, 
deseja. Temos assistido, de forma até passiva, a ações 
que demonstram não só o interesse da comunidade 
internacional pela Amazônia, mas principalmente o 
domínio que essa comunidade internacional exerce 
hoje sobre esse território.

No ano passado, na cidade de Santarém, fo-
ram realizadas conferências sobre a preservação da 
Amazônia, às quais os 7 países mais ricos do mun-
do se fizeram representar. Para se ter noção do pú-
blico presente, o seminário foi ministrado em inglês. 
Atuam na região amazônica número significativo de 
ONG nacionais e internacionais. E nós, amazônidas, 
estamos na retaguarda, jogando – digamos – de for-
ma recuada.

Mas a Comissão da Amazônia vai iniciar o de-
bate. Já assinamos ali, conjuntamente, requerimento 
para realização de audiência pública em que vamos, 
com diversas autoridades do Governo, sociedade ci-
vil organizada e lideranças do Congresso Nacional, 
começar a discussão de um fundo internacional de 
preservação ambiental.

Os recursos que o Governo brasileiro tem conse-
guido captar no exterior têm sido utilizados apenas na 
repressão, isto é, para não deixar desmatar e devastar 
a Amazônia, o que é louvável, porque, como se diz no 
interior, desmatar a Amazônia é “dar um tiro no pé”, é 

fazer algo sem resultado, porque as atividades econô-
micas ligadas à terra enfrentam muitas dificuldades.

É preciso proibir desmatamento e devastação, 
mas é necessário também dar alternativa para se ga-
nhar a vida de outra maneira. E não se faz isso sem 
dinheiro.

Portanto, a Comissão da Amazônia vai começar 
um grande debate – e vamos convidar a sociedade, o 
Governo, enfim, os interessados –, a fim de que pos-
samos sugerir e elaborar propostas consistentes para 
a criação de um fundo de captação de recursos da co-
munidade internacional que tanto quer a preservação; 
essa mesma comunidade internacional que financia o 
Greenpeace e o WWF, movimentos organizados muito 
atuantes na fiscalização e em protestos na região ama-
zônica. Desejamos a parceria das ONGs, sim, na fisca-
lização, e muito mais. Ou seja, queremos recursos que 
nos dêem condições de proporcionar ao cidadão ama-
zônida oportunidade de trabalhar com tecnologias que 
lhe permitam construir desenvolvimento e ter qualidade 
de vida com dignidade, sem ser preciso devastar. 

O Estado do Amazonas tem 98% de suas flores-
tas preservadas. É um Estado imenso, com 1 milhão e 
577 mil quilômetros quadrados, mas apenas 62 muni-
cípios. Repito: quase 100% das florestas naquele Esta-
do estão preservadas. Por que o Amazonas consegue 
essa façanha? Porque Manaus é o grande centro in-
dustrial do Estado. Quem não conhece a Zona Franca 
de Manaus e os milhares e milhares de empregos que 
gera? E o que dizer dos incentivos fiscais concedidos 
por esta Casa e pelo Governo àquelas atividades? É 
dessa forma que se consegue viver bem, ter dignidade 
e construir a vida sem derrubar qualquer árvore. 

Mas no Estado do Pará não se conseguirá pre-
servar apenas com repressão. Queremos recursos 
não só para que o IBAMA consiga reprimir os desma-
tamentos, mas para financiar a atividade econômica 
ambientalmente correta e coerente, de forma que pos-
samos viver na Amazônia produzindo sem devastar, 
sem acabar com a natureza. 

Se formos dar seguimento à maneira antiga de 
produzir, a devastação continuará. Não adianta fazer 
conferência ou seminário; se nos derem condições de 
criar esse fundo para a preservação, cuja discussão 
vamos iniciar, certamente captaremos os recursos 
necessários.

Vamos aceitar, sim, a parceria da fiscalização e 
até mesmo a repressão contra o desmatamento, mas 
queremos dinheiro para construir uma alternativa eco-
nômica ecologicamente correta.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Mota) – Apre-

sentação de proposições.
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O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Mota) – Vai-se 
passar ao horário de

VI – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Não há oradores inscritos.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Mota) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Gonzaga Mota) – Encerro 

a sessão, designando para terça-feira, dia 21, às 14h, 
a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA

(Art. 62, § 6o da Constituição Federal)

Votação

1

MEDIDA PROVISÓRIA No 316-A, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em turno úni-
co, da Medida Provisória no 316-A, de 2006, 
que altera as Leis nos 8.212 e 8.213, ambas 
de 24 de julho de 1991, e 9.796, de 5 de maio 
de 1999, e aumenta o valor dos benefícios 

da previdência social; tendo parecer do 
Relator da Comissão Mista, proferido em 
Plenário, que conclui pelo atendimento dos 
pressupostos constitucionais de relevân-
cia e urgência; pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa; pela ade-
quação financeira e orçamentária; e, no mé-
rito, pela aprovação desta e das Emendas 
de nos 1, 2 e 3, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão apresentado, e pela rejeição 
das Emendas de nos 4 a 33 (Relator: Dep. 
Armando Monteiro).

Prazo na Comissão Mista: 24-8-06
Prazo na Câmara: 7-9-06
Sobresta a pauta em: 25-9-06 (46o dia)
Perda de eficácia: 8-12-06

Discussão

2

MEDIDA PROVISÓRIA No 317, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória no 317, de 2006, que altera dispo-
sitivos da Lei no 11.322, de 13 de julho de 
2006, que dispõe sobre a renegociação de 
dívidas oriundas de operações de crédito 
rural contratadas na área de atuação da 
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Agência de Desenvolvimento do Nordeste 
– ADENE, e dá outras providências. Penden-
te de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 30-8-06
Prazo na Câmara: 13-9-06
Sobresta a pauta em: 1-10-06 (46o dia)
Perda de eficácia: 14-12-06

3

MEDIDA PROVISÓRIA No 318, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória no 318, de 2006, que abre cré-
dito extraordinário no valor global de R$ 
858.478.335,00, em favor da Presidência da 
República, dos Ministérios da Educação, da 
Justiça, das Relações Exteriores, da Defesa 
e de Operações Oficiais de Crédito, para os 
fins que especifica. Pendente de parecer 
da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 5-9-06
Prazo na Câmara: 19-9-06
Sobresta a pauta em: 7-10-06 (46o dia)
Perda de eficácia: 20-12-06

4

MEDIDA PROVISÓRIA No 319, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi-
da Provisória no 319, de 2006, que institui o 
Regime Jurídico dos Servidores do Servi-
ço Exterior Brasileiro, altera a Lei no 8.829, 
de 22 de dezembro de 1993, que cria, no 
Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de 
Oficial de Chancelaria e de Assistente de 
Chancelaria, e dá outras providências. Pen-
dente de parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 7-9-06
Prazo na Câmara: 21-9-06
Sobresta a pauta em: 9-10-06 (46o dia)
Perda de eficácia: 22-12-06

5

MEDIDA PROVISÓRIA No 320, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória no 320, de 2006, que dispõe sobre 
a movimentação e armazenagem de mer-
cadorias importadas ou despachadas para 

exportação, o alfandegamento de locais e 
recintos, a licença para explorar serviços 
de movimentação e armazenagem de mer-
cadorias em Centro Logístico e Industrial 
Aduaneiro, altera a legislação aduaneira e 
dá outras providências. Pendente de pare-
cer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 7-9-06
Prazo na Câmara: 21-9-06
Sobresta a pauta em: 9-10-06 (46o dia)
Perda de eficácia: 22-12-06

6

MEDIDA PROVISÓRIA No 321, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória no 321, de 2006, que acresce art. 
18-A à Lei no 8.177, de 1o de março de 1991, 
que estabelece regras para a desindexação 
da economia. Pendente de parecer da Co-
missão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 26-9-06
Prazo na Câmara: 10-10-06
Sobresta a pauta em: 28-10-06 (46o dia)
Perda de eficácia: 22-12-06 (+ 19 Dias)

7

MEDIDA PROVISÓRIA No 322, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória no 322, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios das 
Relações Exteriores e da Defesa, no valor 
global de R$ 24.528.000,00, para os fins que 
especifica. Pendente de parecer da Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos 
e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 28-9-06
Prazo na Câmara: 12-10-06
Sobresta a pauta em: 30-10-06 (46o dia)
Perda de eficácia: 22-12-06 (+ 21 Dias)

8

MEDIDA PROVISÓRIA No 323, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória no 323, de 2006, que autoriza a 
União a efetuar contribuição à Organização 
Mundial da Saúde – OMS, destinada a apoiar 
a viabilização da Central Internacional para 
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a Compra de Medicamentos contra a AIDS, 
malária e tuberculose (CICOM/UNITAID), no 
valor de até R$ 13.200.000,00. Pendente de 
parecer da Comissão Mista.

Prazo na Comissão Mista: 28-9-06
Prazo na Câmara: 12-10-06
Sobresta a pauta em: 30-10-06 (46o dia)
Perda de eficácia: 22-12-06 (+ 21 Dias)

9

MEDIDA PROVISÓRIA No 324, DE 2006 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória no 324, de 2006, que abre crédito 
extraordinário, em favor dos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da 
Fazenda, da Justiça, da Previdência Social, 
do Trabalho e Emprego, dos Transportes, 
da Defesa, do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e das Cidades, no valor 
global de R$ 1.504.324.574,00, para os fins 
que especifica. Pendente de parecer da 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

Prazo na Comissão Mista: 18-10-06
Prazo na Câmara: 1-11-06
Sobresta a pauta em: 19-11-06 (46o dia)
Perda de eficácia: 22-12-06 (+ 41 Dias)

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS 

I – EMENDAS

1. PROJETOS COM URGÊNCIA – ART. 64, § 1o, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Prazo para apresentação de emendas: 5 Sessões (Ato 
da Mesa no 177, de 1989).

PROJETO DE LEI

No 7.569/06 (PODER EXECUTIVO) – Modifica as com-
petências e a estrutura organizacional da fundação 
CAPES, de que trata a Lei no 8.405, de 9 de janeiro 
de 1992, e altera a Lei no 11.273, de 6 de fevereiro 
de 2006, que autoriza a concessão de bolsas de es-
tudo e de pesquisa a participantes de programas de 
formação inicial e continuada de professores para a 
educação básica. 
Sobresta a pauta em: 22-12-06 + 9 dias (46o dia)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06

II – RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS-
SÃO – ART.24, II, DO RICD
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3o, c/c o art. 
132, § 2o (PARECERES FAVORÁVEIS), ou com o art. 
133 (PARECERES CONTRÁRIOS), todos do RICD.
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (art. 
58, § 1o do RICD).

1.2 COM PARECERES CONTRÁRIOS

PROJETO DE LEI

No 2.111/2003 (Carlos Nader) – Modifica dispositivo 
da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06

No 3.235/2004 (Marcos de Jesus) – Dispõe sobre a 
criação de farmácias comunitárias e dá outras provi-
dências.
DECURSO: 1a. SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06

No 4.737/2004 (Carlos Nader) – “Cria o Programa de 
Restaurantes Populares e dá outras providências.”
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06

No 6.177/2005 (Júnior Betão) – Dispõe sobre o valor 
das multas aplicáveis a infrações ambientais em pro-
priedades rurais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06

No 6.197/2005 (Dr. Heleno) – Incluir, no Teste do Pe-
zinho, o diagnóstico da Deficiência da Biotinidase em 
todas as Unidades Neonatais pertencentes ou conve-
niadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06

No 6.486/2006 (Socorro Gomes) – Altera o § 2o do 
art. 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 
acresce outros parágrafos.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART. 54 C/C ART. 132, §2o DO RICD
(Matérias sujeitas à deliberação do Plenário em apre-
ciação preliminar, nos termos do art. 144 do RICD)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: 5 
sessões.

2.2 CONTRA PARECER TERMINATIVO DA COMIS-
SÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

No 109/2003 (Carlos Alberto Rosado) – Altera a Lei 
no 4.320, de 1964, para proibir o contingenciamento 
de dotações orçamentárias nas condições que espe-
cifica.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 24-11-06

2.3 CONTRA PARECER TERMINATIVO DA COMIS-
SÃO ESPECIAL

PROJETO DE LEI

No 203/1991 (SENADO FEDERAL) – dispõe sobre o 
acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte 
e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde. 
PARECER PELA INCONSTITUCIONALIDADE DOS 
DE Nos: 59/99, 988/99, 1.016/99, 2.254/99 e 2.491/00, 
APENSADOS.

PARECER PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU 
ORÇAMENTÁRIA DOS DE Nos: 3.333/92, 4.502/98, 
4.511/98, 203/99, 1.016/99, 1.760/99, 2.201/99, 
2.254/99, 2.817/00, 3.480/00, 4.329/01, 4.709/01, 
5.501/01, 6.011/01, 637/03, 2.147/03, 2.659/03, 
3.637/04, 3.912/04, 4.271/04, 4.356/04, 6.375/05, 
6.446/05 e 6.615/06, APENSADOS.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-06

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE 
– ART. 164, § 1o, DO RICD
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJC, NOS TERMOS DO ART. 164, §§ 2o 
e 3o DO RICD)
Prazo para apresentação de recurso: 5 sessões (Art. 
164, § 2o, do RICD).

PROJETO DE LEI

No 2.678/2003 (Selma Schons) – Altera a Lei no 10.507, 
de 10 de julho de 2002, que “Cria a Profissão de Agente 
Comunitário de Saúde e dá outras providências”.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06

No 4.655/2004 (Paulo Bauer) – Altera a Lei no 10.507, 
de 10 de julho de 2002, que cria a profissão de Agente 
Comunitário de Saúde e dá outras providências.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06

No 6.635/2006 (Fernando de Fabinho) – Dispõe so-
bre a criação da profissão de Agente Comunitário de 
Endemias.

Apensados: PL No 6.857/2006 (Daniel Almeida) Apen-
sado ao PL No 7.495/2006 (Senado Federal – Rodol-
pho Tourinho) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06

No 6.733/2006 (Walter Pinheiro) – Regulamenta o pro-
cesso seletivo, contratação, o regime jurídico e o exer-
cício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate às Endemias, nos termos dos 
§§ 4o, 5o e 6o do art. 198 da Constituição Federal.

Apensados: PL No 6.831/2006 (Fernando de Fabi-
nho) Apensado ao PL No 7.495/2006 (Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06

No 6.831/2006 (Fernando de Fabinho) – Dispõe sobre 
regime jurídico e a regulamentação das atividades de 
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate 
às Endemias, nos termos dos parágrafos 4o, 5o e 6o do 
Art. 198 da Constituição Federal.
Apensado ao PL No 6.733/2006 (Walter Pinheiro) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06

No 6.857/2006 (Daniel Almeida) – Dispõe sobre a re-
gulamentação das profissões de Agente Comunitário 
de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
Apensado ao PL No 6.635/2006 (Fernando de Fabinho) 
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE EXPE-
DIENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006

Dia 21, 3ª-feira

15:00 NELSON BORNIER (PMDB – RJ)
15:25 MILTON BARBOSA (PSC – BA)

Dia 22, 4ª-feira

15:00 WELLINGTON ROBERTO (PL – PB)
15:25 DR. HELENO (PSC – RJ)

Dia 23, 5ª-feira

15:00 LUCIANO CASTRO (PL – RR)
15:25 JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA)

Dia 24, 6ª-feira

10:00 ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ)
10:25 SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
10:50 GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP)
11:15 CARLOS SAMPAIO (PSDB – SP)
11:40 BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB – MG)

Dia 27, 2ª-feira

15:00 COLBERT MARTINS (PPS – BA)
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15:25 ELAINE COSTA (PTB – RJ)
15:50 JOÃO MATOS (PMDB – SC)
16:15 MARCOS DE JESUS (S.PART. – PE)
16:40 HENRIQUE AFONSO (PT – AC)

Dia 28, 3ª-feira

15:00 JOÃO BATISTA (PP – SP)
15:25 OSMÂNIO PEREIRA (PTB – MG)

Dia 29, 4ª-feira

15:00 VICENTINHO (PT – SP)
15:25 DR. RIBAMAR ALVES (PSB – MA)

Dia 30, 5ª-feira

15:00 JOÃO CASTELO (PSDB – MA)
15:25 ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Auditório Nereu Ramos 
HORÁRIO: 14h 

SEMINÁRIO 

A – Seminário: 

DESAFIOS À EXPANSÃO DA AGROPECUÁRIA BRA-
SILEIRA 
Dias 21 e 22 de novembro de 2006 – Auditório Nereu 
Ramos – Câmara dos
Deputados Brasília – DF
Inscrições: www.camara.gov.br/caeat Informações: 
(61) 3215-8626
Dia 21 de novembro de 2006
terça-feira 14h
ABERTURA – Autoridades Convidadas
· Deputado Aldo Rebelo – Presidente da Câmara dos 
Deputados
· Ministro Luís Carlos Guedes Pinto – Ministério da 
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
· Ministro Guilherme Cassel – Ministério do Desenvol-
vimento Agrário
· Dr. Alysson Paulinelli – Ex-Ministro da Agricultura – 
Palestra Magna “A Agropecuária Brasileira: Desafios, 
Restrições e Ameaças à sua Expansão”
terça-feira 16h
Painel 1 – Entraves ao aumento do comércio interna-
cional de produtos agrícolas brasileiros
Presidente da Mesa – Deputado Alceu Collares – Pre-
sidente da Comissão de Relações

Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Depu-
tados
· Ministro Roberto Azevêdo – Ministério das Relações 
Exteriores (MRE)
· Marcos Jank – Presidente do Instituto de Estudos do 
Comércio e Negociações
Internacionais (ICONE)
· Pedro de Camargo Neto – Presidente Executivo da 
Associação Brasileira da Indústria
Produtora e Exportadora de Carne Suína (ABIPECS) 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 15h 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DA AMAZÔNIA, 
INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE DESENVOLVIMEN-
TO REGIONAL COM A PARTICIPAÇÃO DA COMIS-
SÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS PELO 
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
(Requerimento no 58/2006 da Deputada Vanessa Gra-
zziotin)
Convidados:
Sr. Pedro Brito do Nascimento – Ministro de Estado da 
Integração Nacional;
Sr.ª Silvana Maria Parente Neiva Santos – Secretária-
Executiva do Ministério da Integração Nacional;
Sr.ª Márcia Regina Sartori Damo – Secretária de Progra-
mas Regionais do Ministério da Integração Nacional; 
Cel. Jorge do Carmo Pimentel – Secretário Nacional de 
Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional;
Sr. Hypérides Pereira de Macedo – Secretário de Infra-
Estrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional;
Sr.ª Karla Yoshida Arns – Assessora Especial do Mi-
nistro da Integração Nacional; e 
Sr. Rômulo de Macedo Vieira – Coordenador do Projeto 
de Integração da Bacia do Rio São Francisco com as 
Bacias Hidrográficas do Nordeste Sententrional.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 15h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Apreciação das Sugestões de Emendas ao Orçamento 
para 2007 – PL No 15/06-CN 
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A – Redação Final: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.108/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 790/2005) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores 
do João XXIII a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.173/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 568/2005) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação dos Jovens Unidos de Lagoa 
Real a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Lagoa Real, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.191/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 834/2006) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Marco Zero Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Amapá, Estado do Amapá”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.192/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 845/2006) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Mampituba Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Três Cachoeiras, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.194/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 850/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação de Ação Social e Cultural 22 
de Dezembro a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Salvador, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.245/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 902/2006) – que “aprova o ato 
que outorga permissão à Rádio Gaivota FM de Barra 
do Mendes Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Barra 
do Mendes, Estado da Bahia”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.255/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 888/2006) – que “aprova o ato 

que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitá-
ria São Domingos/Rádio Comunitária São Domingos 
FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São Domingos, Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.261/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 922/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cultural Rádio Comunitá-
ria de Mirandiba – PE a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Mirandiba, Estado 
de Pernambuco”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.263/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 942/2006) – que “aprova o ato que 
outorga concessão à Fundação Cultural e Educativa 
Jorge Elias para executar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, 
na cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.281/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 933/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Vida Nova a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.300/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 923/2006) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação dos Moradores de 
Três Forquilhas a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Três Forquilhas, Estado do 
Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.307/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 959/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária, Cultural, Re-
creativa e Social Bauru Centro Leste a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Bauru, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.312/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
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e Informática – (TVR 975/2006) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária da 
Fercal – ARC a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Sobradinho, Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.315/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 848/2006) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação 
e Cultura de Carnaubais / RN – ACCRN a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Car-
naubais, Estado do Rio Grande do Norte”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.321/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 970/2006) – que “aprova o ato 
que renova a permissão outorgada à Rádio A Tribuna 
de Santos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Santos, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.324/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 981/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifu-
são do Município de Bom Jardim a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Bom Jardim, 
Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.331/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 987/2006) – que “aprova o ato 
que outorga permissão ao Estúdio Roquete Pinto de 
Comunicações Ltda para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
Imbituva, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.332/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 979/2006) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Cultural de Divulgação 
Comunitária do Bairro Salgado Filho e Região Norte 
de Santa Maria a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Santa Maria, Estado do Rio 
Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.336/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 965/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Fundação Marica Saraiva a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alto 
Longá, Estado do Piauí”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.342/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 1.000/2006) – que “aprova 
o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária 
de Peixoto de Azevedo a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade Peixoto de Azevedo, 
Estado de Mato Grosso”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.362/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 1.007/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Comunitária Cultural e Eco-
lógica Santo Antonio – ACESA a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antonio 
do Sudoeste, Estado do Paraná”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 

PROJETO DE LEI No 557/03 – do Sr. João Herrmann 
Neto – que “determina a publicidade dos valores das 
multas decorrentes da aplicação do Código de Defesa 
do Consumidor revertidos para o Fundo Nacional de 
que trata a Lei no 7347, de 1985”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 

PROJETO DE LEI No 4.796/05 – da Sra. Jandira Feghali 
– que “regula o exercício profissional de Geofísico”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 

PROJETO DE LEI No 5.288/05 – do Sr. Francisco Ro-
drigues – que “dispõe sobre a desburocratização, agi-
lização e simplificação dos processos de abertura e 
fechamento de sociedades empresárias”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROJETO DE LEI No 6.636/06 – do Senado Federal-
Comissão Mista Especial – Reforma Judiciário – (PLS 
13/2006) – que “regulamenta o art. 103-A da Cons-
tituição Federal, para disciplinar a edição, revisão e 
cancelamento de súmulas com efeito vinculante pelo 
Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa, com emendas, e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 9-10-06. 
Os Deputados Fleury e Antonio Carlos Magalhães Neto 
apresentaram votos em separado. 
Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 4-9-06. 

PROJETO DE LEI No 6.647/06 – do Senado Federal-
Comissão Mista Especial/Reforma do Judiciário – (PLS 
14/2006) – que “regulamenta o § 5o do art. 109 da Cons-
tituição Federal, para disciplinar o incidente de deslo-
camento de competência para a Justiça Federal nas 
hipóteses de graves violações de direitos humanos”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. 

URGÊNCIA ART. 64 CF 

PROJETO DE LEI No 7.514/06 – do Poder Executivo 
– (AV 1.183/2006) – que “altera a Lei no 11.196, de 21 
de novembro de 2005”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.134/06 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 730/2004) – que “aprova o texto do 
Tratado de Extradição entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e a Romênia, celebrado em Bra-
sília, em 12 de agosto de 2003”. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.352/06 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC 335/2005) – que “aprova o texto do 
Convênio Complementar ao Convênio de Seguridade 
Social entre a República Federativa do Brasil e o Rei-
no da Espanha, de 16 de maio de 1991, celebrado em 
Valencia, em 14 de maio de 2002”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI No 2.558/92 – do Senado Federal 
– Francisco Rollemberg – (PLS 66/1991) – que “dis-
põe sobre a necrópsia como método de diagnóstico 

médico e de investigação médico-legal e dá outras 
providências” 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e 
das emendas da Comissão de Seguridade Social e 
Família. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Fer-
nando Coruja, em 5-4-06. 

PROJETO DE LEI No 6.928/02 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “cria o Estatuto para o exercício da De-
mocracia Participativa, regulamentando a execução do 
disposto nos incisos I, II e III do art. 14 da Constituição 
Federal”. (Apensados: PL No 689/2003, PL No 758/2003, 
PL No 4.718/2004 e PL No 7.004/2006) 
RELATOR: Deputado ROBERTO FREIRE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
ca legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 
No 689/2003, do PL No 758/2003, do PL No 7.004/2006 
e do PL No 4.718/2004, apensados, com substitutivo. 

ROJETO DE LEI No 1.710/03 – do Senado Federal 
– Aloizio Mercadante – que “altera a Lei no 6.938, de 
31 de agosto de 1981, de forma a obrigar que as infor-
mações sobre licenciamento ambiental sejam disponi-
bilizadas na rede mundial de computadores”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável. 
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e Mendes 
Ribeiro Filho, em 4-7-06. 
Discussão iniciada, em 4-7-06. 

PROJETO DE LEI No 2.314/03 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 80/2002) – que “dá nova 
redação a dispositivos da Lei no 4.737, de 15 de julho 
de 1965 – Código Eleitoral, e da Lei no 9.099, de 26 
de setembro de 1995 – Lei dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 26-
10-04. 
Discussão iniciada, em 26-10-04. 

PROJETO DE LEI No 3.380/04 – da Comissão de Le-
gislação Participativa – (SUG 52/2003) – que “dá nova 
redação ao art. 2o da Lei no 10.555, de 13 de novem-
bro de 2002, para assegurar aos maiores de sessenta 
anos e seus beneficiários com igual idade o direito ao 
complemento de atualização monetária previsto na Lei 
Complementar no 110, de 29 de junho de 2001”. 
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RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, com subemenda. 

PROJETO DE LEI No 4.308/04 – do Senado Federal 
– Comissão Especial – “Rio São Francisco” – (PLS 
240/2002) – que “altera a redação do art. 22 da Lei no 
9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, para 
alterar a destinação dos recursos financeiros prove-
nientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos”. 
(Apensado: PL No 4.288/2004) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do PL No 4.288/2004, apensado, 
este com substitutivo. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Biscaia, em 11-5-
06. 
Concedido prazo ao relator nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 31-5-06. 
Iniciada a discussão, em 31-5-06. 

PROJETO DE LEI No 6.805/06 – SUPERIOR TRIBUNAL 
MILITAR – (OF 37/2006) – que “acrescenta artigo 102-
A à Lei no 8.457, de 4 de setembro de 1992 – LOJM, 
definindo a jurisdição das Auditorias da 3ª Circunscri-
ção Judiciária Militar e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI No 6.996/06 – do Senado Federal 
– Renan Calheiros – (PLS 391/2005) – que “altera os 
arts. 30 e 32 da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 
1997, e introduz regra para a compensação fiscal pela 
cedência de horário gratuito para a propaganda elei-
toral de plebiscitos e referendos”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI No 7.484/06 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 141/1999) – que “acrescenta o 
inciso XI ao art. 649 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil (CPC), dispondo 
sobre a impenhorabilidade das máquinas, equipa-
mentos e implementos agrícolas”. (Apensado: PL No 
2.802/2003) 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL No 2.802/2003, apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 24/03 – do 
Sr. Wladimir Costa – que “altera a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal, Lei Complementar no 101, de 2000, para 
obrigar a publicação dos dados referentes à prestação 
de contas das Prefeituras Municipais na rede mundial 
de computadores”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 330/06 – do 
Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dispõe sobre a apo-
sentadoria do servidor público policial, nos termos do 
artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal, con-
forme redação da Emenda Constitucional, no 47, de 
05 de julho de 2005”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de 
Seguridade Social e Família, com substitutivo. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) No 299/06 – do Sr. 
Chico Alencar – que “considera a soma dos períodos 
de licença do Parlamentar para efeito de assunção do 
suplente”. (Apensado: PRC 300/2006) 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
do PRC 300/2006, apensado. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 488/02 
– da Sra. Miriam Reid – que “acrescenta alínea d ao 
inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal”. (Apen-
sado: PEC 269/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
269/2004, apensada. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 292/04 
– do Sr. Pedro Fernandes e outros – que “concede 
Imunidade Tributária na comercialização e Produção 
do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 395/05 
– do Sr. Vander Loubet e outros – que “dispõe sobre a 
contribuição de melhoria, acrescentando § 3o ao art. 
145 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Colbert Martins e Men-
des Ribeiro Filho, em 24-11-05. 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 488/05 
– da Sra. Maria Helena e outros – que “dá nova redação 
ao art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 20-6-06. 
Discussão iniciada, em 20-6-06. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 496/06 
– do Sr. Roberto Gouveia e outros – que “dá nova re-
dação ao art. 149 da Constituição Federal e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 517/06 
– do Sr. Marcondes Gadelha e outros – que “concede 
imunidade tributária à produção e comercialização de 
programas de computador”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista ao Deputado Odair Cunha, em 8-11-06. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 521/06 
– do Sr. Ciro Nogueira e outros – que “dá nova reda-
ção ao art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal”. 
(Apensado: PEC 525/2006) 
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
525/2006, apensada. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Luiz 
Couto, em 13-6-06. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento 
do Deputado Luiz Couto, contra o voto do Deputado 
Robson Tuma, em 2-8-06. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE LEI 
No 2.838/89 – que “dá nova redação a dispositivos da 
Lei no 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que “cria a 
Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regu-
lamentação do exercício da profissão de músico, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. 
PARECER: Parecer às Emendas ou ao Substitutivo do 
Senado, Dep. Robson Tuma (PFL – SP), pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Subs-
titutivo do Senado, com subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI No 3.855/00 – do Sr. Paulo José 
Gouvêa – que “acresce parágrafo ao art. 92 do Códi-
go Penal”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 

Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Fernan-
do Coruja, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, Luiz 
Eduardo Greenhalgh, Moroni Torgan e Vicente Arruda, 
em 31-3-05. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do re-
lator, em 18-5-06. 

PROJETO DE LEI No 4.199/01 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “dá nova redação aos arts. 1o, 2o, 5o e 12 e 
acrescenta o art. 4o-A e os incisos IV e V no art. 5o, to-
dos do Decreto-Lei no 938, de 13 de outubro de 1969, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS PANNUNZIO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família e do Substitutivo da 
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 8-11-06. 

PROJETO DE LEI No 6.686/02 – do Sr. Paulo Rocha 
– que “altera o art. 35 da Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente” 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 31-5-06. 

PROJETO DE LEI No 150/03 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera a Lei no 9.034, de 3 de maio de 1995 e dá 
outras providências”. (Apensado: PL No 5.549/2005) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL No 5.549/2005, apensado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Inal-
do Leitão, em 23-5-06. 
O Deputado Fernando Coruja apresentou voto em se-
parado em 7-6-06. 
Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 14-6-06. 

PROJETO DE LEI No 302/03 – do Sr. Chico da Prin-
cesa – que “altera o Decreto – lei no 2.848, de 07 de 
dezembro de 1940 – Código Penal Brasileiro, e a Lei 
no 8.072, de 25 de julho de 1990”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista ao Deputado Nelson Pellegrino, em 22-2-06. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento do 
Deputado Luciano Zica, em 17-5-06. 

PROJETO DE LEI No 986/03 – da Sra. Maria do Rosário 
– que “acrescenta o art. 237 – A à Lei no 8.069, de 13 de 
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julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente”. (Apensado: PL No 2.689/2003) 
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL No 2.689/2003, apensado, com substitutivo; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, má técnica legislativa 
e, no mérito, pela rejeição do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI No 1.048/03 – do Sr. Fernando Fer-
ro – que “acrescenta dispositivo à Lei no 4.117, de 27 
de agosto de 1962, que “Institui o Código Brasileiro de 
Telecomunicações””. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Luiz 
Couto, em 7-11-06. 

PROJETO DE LEI No 3.502/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “acrescenta dispositivo ao Decreto-Lei no 2.848, 
de 7 de Dezembro de 1940 – Código Penal, de forma 
a tornar absoluta a presunção de violência nos crimes 
contra os costumes nos casos que especifica”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Almir Moura, em 9-5-06. 
Discussão iniciada, em 9-5-06. 

PROJETO DE LEI No 3.764/04 – do Sr. Coronel Alves 
– que “dá nova redação ao art. 182 e revoga-se o art. 
181do Decreto-Lei no 2.848, de 07 de dezembro de 
1940, Código Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja e Fleury, 
em 9-11-06. 

PROJETO DE LEI No 5.140/05 – do Sr. Marcelo Barbieri 
– que “modifica a Consolidação das Leis do Trabalho 
para dispor sobre a execução trabalhista e a aplicação 
do princípio da desconsideração da personalidade ju-
rídica”. (Apensado: PL No 5.328/2005) 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL No 5.328/2005, apen-
sado, do Substitutivo e da Emenda apresentados na 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio e da Emenda apresentada na Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI  No 6.298/05 – do Sr. Carlos Souza 
– que “altera os arts. 28 e 85 e inclui o art. 30-A à Lei 
no 7.210, de 11 de julho de 1984 – que institui a Lei 
de Execução Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Fleury e 
Luiz Couto, em 9-10-06. 
O Deputado Darci Coelho apresentou voto em sepa-
rado em 17-10-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI, do Regimento Interno, em 9-11-06. 

C – Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
(Parecer 09/90 – CCJR): 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.248/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 889/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação e Movimento Comunitário 
Rádio Sertaneja FM a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Itapeva, Estado de 
São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.256/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 903/2006) – que “aprova o 
ato que autoriza a Associação Beneficente e Cultural 
Comunitária de Ilha Solteira a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Ilha Solteira, 
Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.304/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 936/2006) – que “aprova o ato 
que autoriza a Associação Cristã Shallon a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Apa-
recida de Goiânia, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.326/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 989/2006) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Es-
trela Azul a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Mira Estrela, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.328/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática – (TVR 993/2006) – que “aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária Xucurus a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pal-
meira dos Índios, Estado de Alagoas”. 
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 2.358/06 
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática – (TVR 946/2006) – que “aprova o 
ato que outorga autorização à Associação Amparense 
para o Desenvolvimento Cultural e Social a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Am-
paro, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI No 197/99 – do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS 126/1998) – que “dá nova re-
dação ao art. 52 da Lei no 8.171, de 17 de janeiro de 
1991, que dispõe sobre a política agrícola”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e das emendas 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural e da Comissão de Finanças 
e Tributação. 
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa e Dr. Ro-
sinha, em 1-11-05. 

PROJETO DE LEI No 3.994/00 – do Sr. Chiquinho Fei-
tosa – que “altera a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 
1995, na forma que indica, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL No 4.723/2004) 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 

PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição deste; e pela consti-
tucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação do PL No 4723/2004, apensado. 

PROJETO DE LEI No 7.316/02 – do Poder Executivo 
– (MSC 962/2002) – que “disciplina o uso de assina-
turas eletrônicas e a prestação de serviços de certi-
ficação”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Maurício Rands (PT – PE), pela constituciona-
lidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, 
pela aprovação deste, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, com subemendas; e das Emendas apre-
sentadas nesta Comissão de nos 1, com subemenda; 
2, com subemenda; e 3 a 12. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 15-9-05. 
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em sepa-
rado em 15-9-05. 

PROJETO DE LEI No 2.049/03 – do Senado Federal 
– Vasco Furlan – que “institui o Dia Nacional de Com-
bate à Dengue”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e da Emenda da 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI No 2.276/03 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – que “institui a data de 16 de novembro 
como o Dia Nacional dos Ostomizados”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI No 4.701/04 – do Senado Federal 
– Almeida Lima – (PLS 170/2003) – que “dispõe sobre 
a emissão de declaração de quitação anual das fatu-
ras pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços 
públicos”. (Apensado: PL No 4.106/2001) 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do Substitutivo da Comissão 
de Defesa do Consumidor e do PL No 4.106/2001, 
apensado. 

PROJETO DE LEI No 5.290/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 293/2005) – que “autoriza o Poder Executivo 
a efetuar doação à República do Paraguai, no valor de 
até R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)”. 
RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 
de Finanças e Tributação. 
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PROJETO DE LEI No 5.429/05 – do Senado Federal 
– João Ribeiro – (PLS 360/2004) – que “institui o 
Dia Nacional do Fonoaudiólogo”. (Apensado: PL No 
5.243/2005) 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa deste e do PL No 5.243/2005, apensado. 

PROJETO DE LEI No 5.453/05 – do Poder Executivo 
– (MSC 358/2005) – que “dispõe sobre a criação do 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, cria 
cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores – DAS, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ARY KARA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e da 
Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. 

PROJETO DE LEI No 5.890/05 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 458/2003) – que “altera o caput 
do art. 983 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), dilatando o prazo para o 
requerimento do inventário e da partilha”. (Apensados: 
PL No 3.373/1997 (Apensado: PL No 2.881/2000) e PL 
No 6.061/2005) 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do 
PL No 2.881/2000, do PL No 3.373/1997 e do PL No 
6.061/2005, apensados, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 24-5-06. 

PROJETO DE LEI No 5.973/05 – do Senado Federal 
– Magno Malta – (PLS 401/2003) – que “altera o inciso 
IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, para definir como causa 
interruptiva da prescrição a publicação da sentença ou 
acórdão condenatório recorrível”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 18-5-06. 

PROJETO DE LEI No 6.025/05 – do Senado Federal 
– César Borges – (PLS 37/2004) – que “altera o art. 
666 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Códi-
go de Processo Civil, para dispor acerca da penhora 
sobre máquinas, instrumentos e implementos agríco-
las”. (Apensado: PL No 4.386/2004) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, 

técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL No 
4.386/2004, apensado. 
Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 24-5-06. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI No 2.513/96 – do Sr. Paulo Lima 
– que “altera o artigo 13 do Decreto-Lei no 236, de 28 
de fevereiro de 1967, que “complementa e modifica a 
Lei no 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o 
Código Brasileiro de Telecomunicações””. 
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática. 

PROJETO DE LEI No 3.124/97 – do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os Conse-
lhos Regionais de Psicopedagogia e determina outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com substitutivo, e das Emendas 
de nos 1, 2, 3, 4, 5, com subemenda, e 6 da Comissão 
de Educação e Cultura. 
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 15-9-04. 

PROJETO DE LEI No 1.532/99 – da Sra. Angela Gua-
dagnin – que “dispõe sobre a elaboração e arquivamen-
to de documentos em meios eletromagnéticos”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da Emen-
da da Comissão de Educação e Cultura. 

PROJETO DE LEI No 1.694/99 – da Sra. Luiza Erun-
dina – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de car-
dápio em Método Braille nos restaurantes, bares e 
lanchonetes”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI No 1.791/99 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “institui o Dia Nacional dos Surdos”. 
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 7-11-06. 
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PROJETO DE LEI No 1.820/99 – do Sr. Alberto Fraga 
– que “dispõe sobre promoções de praças, por tempo 
de serviço, na Polícia Militar do Distrito Federal”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, e do Substitutivo 
da Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado, com subemenda. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 12-7-06. 

(AVULSO No 731) 

PROJETO DE LEI No 3.688/00 – do Sr. José Carlos 
Elias – que “dispõe sobre a introdução de assistente 
social no quadro de profissionais de educação em cada 
escola”. (Apensados: PL No 1.031/2003 (Apensado: PL 
No 4.738/2004) e PL No 837/2003 (Apensados: PL No 
1.497/2003, PL No 1.674/2003, PL No 2.513/2003, PL No 
2.855/2004, PL No 3.154/2004 e PL No 3.613/2004)) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emenda, do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, do PL No 837/2003, 
com emenda, do PL No 1.031/2003, com emendas, do 
PL No 1.497/2003, do PL No 1.674/2003, com emendas, 
do PL No 2.513/2003, do PL No 2.855/2004, do PL No 
3.154/2004, com emendas, do PL No 3.613/2004, com 
emenda, e do PL No 4.738/2004, apensados. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 26-4-06. 
Discussão iniciada. Estão inscritos para debater a 
matéria os Deputados Vicente Arruda e Jamil Murad, 
em 26-4-06. 

PROJETO DE LEI No 3.969/00 – do Sr. Hermes Parcia-
nello – que “dispõe sobre as atividades de Movimen-
tação de Mercadorias em geral”. (Apensados: PL No 
4.073/2004, PL No 4.367/2004 e PL No 5.689/2005) 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, do PL No 4.073/2004, do PL No 
4.367/2004 e do PL No 5.689/2005, apensados, nos 
termos do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh 
e Roberto Magalhães, em 16-3-06. 
Suspensa a discussão por acordo, em 8-11-06. 

PROJETO DE LEI No 5.155/01 – do Sr. Jorge Alberto 
– que “dispõe sobre a equalização de juros pelo Tesouro 
Nacional nos empréstimos feitos a microempresas e 
empresas de pequeno porte com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, das Emendas da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. 

PROJETO DE LEI No 6.090/02 – do Sr. Orlando Fanta-
zzini – que “veda a exposição de mulheres nuas ou em 
trajes sumários em material de divulgação turística”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Seguridade Social e Família. 
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José 
Eduardo Cardozo, em 18-5-06. 
Discussão iniciada, em 18-5-06. 

PROJETO DE LEI No 6.672/02 – da Sra. Vanessa Gra-
zziotin – que “cria o rastreamento da produção e con-
sumo de medicamentos através do controle eletrônico 
por códigos de barra”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e téc-
nica legislativa deste, com emendas, e das Emendas 
de nos 1 a 4, com subemendas, e 5 da Comissão de 
Seguridade Social e Família. 

PROJETO DE LEI No 7.153/02 – do Sr. Roberto Pes-
soa – que “altera dispositivo da Lei no 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, que “dispõe sobre os Juizados Es-
peciais Cíveis e Criminais e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com subs-
titutivo. 

PROJETO DE LEI No 206/03 – do Sr. Roberto Maga-
lhães – que “acrescenta um parágrafo ao art. 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, versando sobre 
a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em 
caso de alcoolismo”. (Apensado: PL No 4.518/2004) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL No 4.518/2004, apen-
sado, com substitutivo, e do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e de Serviço Público, 
com submenda. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 18-5-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
cico XI, do Regimento Interno, em 31-5-06.
Suspensa a discussão por acordo, em 4-9-06. 

PROJETO DE LEI No 747/03 – da Sra. Terezinha Fer-
nandes – que “dispõe sobre a proibição da derrubada 
de palmeiras de babaçu nos estados do Maranhão, 
Piauí, Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e do Subs-
titutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, com 
subemenda substitutiva. 

PROJETO DE LEI No 1.526/03 – do Sr. Vicentinho 
– que “proíbe a aquisição de veículos de procedência 
estrangeira pelos órgãos públicos governamentais das 
esferas federal, estadual e municipal”. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 12-7-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, in-
ciso XI do Regimento Interno, em 2-8-06. 

PROJETO DE LEI No 2.800/03 – do Sr. José Roberto 
Arruda – que “altera o artigo 3o da Lei no 9.264, de 7 
de fevereiro de 1996, que reorganiza a Carreira Poli-
cial Civil do Distrito Federal e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 9-10-06. 

PROJETO DE LEI No 2.831/03 – do Sr. Hamilton Casara 
– que “dispõe sobre o recadastramento dos aposenta-
dos e pensionistas do Instituto Nacional de Previdência 
Social – INSS e dá outras providências”. (Apensado: 
PL No 3.007/2004) 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do PL 
No 3.007/2004, apensado. 
Vista ao Deputado Vicente Arruda, em 9-5-06. 

PROJETO DE LEI No 3.025/04 – do Sr. Josias Quintal 
– que “considera a atividade de motociclista profissio-
nal como categoria profissional diferenciada”. 
RELATOR: Deputado JOÃO FONTES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Colbert Martins e João Almeida, em 7-11-06. 

PROJETO DE LEI No 3.044/04 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “permite pequenas empresas prestadoras 
de serviços e profissionais autônomos a manter como 
sede de sua empresa sua própria residência”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e do Subs-
titutivo da Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio. 
Vista conjunta aos Deputados Leonardo Picciani e Luiz 
Eduardo Greenhalgh, em 26-4-06. 

A Deputada Edna Macedo apresentou voto em sepa-
rado em 19-4-06. 

PROJETO DE LEI No 3.260/04 – do Sr. Sergio Caiado 
– que “dispõe sobre o prazo da liberação da alienação 
fiduciária de bens financiados”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Paes Landim (PTB – PI), pela constitucionalida-
de, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação deste e do Substitutivo da Comissão de 
Finanças e Tributação, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Colbert Martins, Fernando Coruja, Inaldo Leitão, 
Ivan Ranzolin e Roberto Magalhães, em 30-5-06. 
Suspensa a discussão, em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 21-6-06. 

PROJETO DE LEI No 3.762/04 – do Sr. Carlos Abicalil 
– que “define o acórdão de Tribunal de Contas como 
título executivo extrajudicial”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Vista ao Deputado Almir Moura, em 4-7-06. 
Lido o parecer. Suspensa a discussão em virtude do 
início da Ordem do Dia do Plenário, em 28-6-06. 
Discussão iniciada, em 4-7-06. 

PROJETO DE LEI No 3.889/04 – do Sr. Almir Moura 
– que “proíbe a concessão de fiança, por parte de 
pessoas físicas, nos contratos de locação, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL No 4.296/2004) 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do 
PL No 4.296/2004, apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Marcelo Ortiz, em 20-6-06. 
Adiada a discussão, por 5 sessões, a requerimento do 
Deputado Luiz Couto, contra o voto do Deputado Almir 
Moura, em 4-7-06. 

PROJETO DE LEI No 3.986/04 – do Sr. Nazareno Fon-
teles – que “institui o Dia Nacional do Vaqueiro e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 

PROJETO DE LEI No 4.134/04 – do Sr. Julio Lopes 
– que “dispõe sobre custas e emolumentos referen-
tes a registro de imóveis, concede isenção tributária 
na alienação de bem imóvel, prevê a atualização mo-
netária dos bens e direitos das pessoas físicas, e dá 
outras providências”. 
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RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e 
das Emendas da Comissão de Finanças e Tributação, 
com substitutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 8-11-06. 

PROJETO DE LEI No 4.218/04 – da Sra. Laura Car-
neiro – que “dispõe sobre a condução coercitiva de 
testemunhas e indiciados em Comissão Parlamentar 
de Inquérito”. 
RELATOR: Deputado ANTÔNIO CARLOS BIFFI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 31-5-06. 
Discussão iniciada, em 31-5-06. 

PROJETO DE LEI No 4.502/04 – da Sra. Perpétua 
Almeida – que “acrescenta inciso ao art. 10 da Lei 
no 8.429, de 02 de junho de 1992, para caracterizar 
como ato de improbidade administrativa a concessão 
de benefícios de programas sociais governamentais 
em desacordo com os critérios fixados em lei”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista conjunta aos Deputados Antonio Carlos Maga-
lhães Neto e Colbert Martins, em 3-5-06. 

PROJETO DE LEI No 4.976/05 – do Sr. Mário Heringer 
– que “determina a regionalização do livro didático e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLIN. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, da Emenda apresentada na 
Comissão de Educação e Cultura e do Substitutivo da 
Comissão de Educação e Cultura, com subemenda. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 23-5-06. 

PROJETO DE LEI No 5.054/05 – do Sr. Almir Moura 
– que “torna obrigatório o exame de ordem para todos 
os que quiserem inscrever-se como Advogado”. (Apen-
sados: PL No 5.801/2005 e PL No 6.470/2006) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste; e 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisla-
tiva e, no mérito, pela rejeição do PL No 5.801/2005 e 
do PL No 6.470/2006, apensados. 

PROJETO DE LEI No 5.284/05 – do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno – que “altera o art. 100 da Lei no 6.015, 
que dispõe sobre os registros públicos e dá outras 
providências”. 

RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo; e pela constitucionalidade, juridici-
dade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da 
Emenda apresentada nesta Comissão. 

PROJETO DE LEI No 5.602/05 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acresce o inciso XV ao art. 30 da Lei no 
8.935, de 18 de novembro de 1994”. 
RELATOR: Deputado FLEURY. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téc-
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 17-5-06. 
O Deputado Inaldo Leitão apresentou voto em sepa-
rado em 24-5-06. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso 
XI, do Regimento Interno da Câmara, em 24-5-06. 

PROJETO DE LEI No 6.645/06 – do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “altera o art. 175 da Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, declaran-
do feriado forense os dias compreendidos entre 20 de 
dezembro e 6 de janeiro, inclusive”. 
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Luiz Couto, em 8-11-06. 
Discussão iniciada, em 8-11-06. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI No 7.226/06 – do Senado Federal 
– Antônio Carlos Magalhães – (PLS 138/2006) – que 
“altera o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 
1941, Código de Processo Penal, para prever a indis-
ponibilidade de bens do indiciado ou acusado e a ne-
cessidade de comparecimento pessoal em juízo para 
a apresentação de pedido de restituição ou disponibi-
lidade”. (Apensado: PL No 7.387/2006) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGA-
LHÃES NETO. 

PROJETO DE LEI No 7.308/06 – do Sr. Ronaldo Cunha 
Lima – que “altera os artigos 61, 69, 72, 74, 75, 76, 
77, 78, 83 e 84 e o parágrafo único do art. 66 da Lei 
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no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e acresce os 
artigos 76-A e 89-A ao mesmo diploma legal”. 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
Substitutivo (Art. 119, II e §1o) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI No 6.588/06 – do Senado Federal 
– Rodolpho Tourinho – (PLS 11/2004) – que “altera o 
art. 41 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para prever a interceptação de 
correspondência de presos condenados ou provisó-
rios para fins de investigação criminal ou de instrução 
processual penal”. 
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI No 3.667/04 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o Código Civil e dispõe sobre as 
sociedades empresárias”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI No 4.645/01 – do Sr. Feu Rosa – que 
“altera o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da 
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, e acréscimo 
do § 2o do art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, para incluir na isenção do imposto de renda 
os trabalhadores em atividade, atingidos pelas doen-
ças lá referidas”. (Apensados: PL No 5.510/2001, PL 
No 6.454/2002, PL No 6.534/2002 (Apensados: PL No 
1.298/2003 e PL No 4.656/2004), PL No 6.929/2002, PL 
No 6.991/2002, PL No 490/2003, PL No 1.924/2003, PL 
No 2.036/2003, PL No 2.856/2004, PL No 3.163/2004, PL 
No 3.845/2004, PL No 4.005/2004, PL No 4.035/2004, 
PL No 1.930/2003 e PL No 4.941/2005) 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1o) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI No 4.209/04 – do Sr. Luiz Piauhylino 
– que “dispõe sobre a propriedade e o gerenciamento 
da produção, programação e provimento de conteúdo 
nacional de comunicação social eletrônica e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI No 4.906/05 – do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “obriga os fornecedores de produtos acon-
dicionados em embalagens não-biodegradáveis a in-
formarem a natureza das mesmas”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

PROJETO DE LEI No 7.205/06 – do Sr. Elimar Máxi-
mo Damasceno – que “altera a Lei no 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, para obrigar as montadoras e im-
portadoras de veículos automotores a fornecerem uma 
garantia de, no mínimo, 6 (seis) meses aos compradores 
de veículos novos, nos termos que especifica”. 
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI No 7.412/06 – do Sr. Inácio Arruda 
– que “altera as Leis nos 9.636, de 15 de maio de 1998, 
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e 8.666, de 21 de junho de 1993, os Decretos-Leis nos 
271, de 28 de fevereiro de 1967, 9.760, de 5 de se-
tembro de 1946, e 1.876, de 15 de julho de 1981, e as 
Leis nos 11.124, de 16 de junho de 2005, e 6.015, de 
31 de dezembro de 1973, e dá outras providências”. 
(Apensado: PL No 7.529/2006) 
RELATOR: Deputado JOÃO LEÃO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário 16 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

AUDIÊNCIA PÚBLICA – 21/11/2006- 14h30
PROJETO DE LEI No 7.193/2006
Convidados:
MINISTÉRIO DA CULTURA – SECRETARIA DO AU-
DIOVISUAL
Secretário: ORLANDO DE SALLES SENNA 
AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA – ANCINE
Presidente: GUSTAVO DAHL 
FÓRUM DO AUDIOVISUAL E CINEMA – FAC
Cons. Coordenador Geral: ANDRÉ LUIZ POMPÉIA 
STURM 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISTRIBUIDORES 
INDEPENDENTES – ABRADI
Presidente: BRUNO WAINER – MESA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TV POR ASSINATU-
RA – ABTA
Representante: MARCOS BITELLI
FÓRUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA 
COMUNICAÇÃO – FNDC
Coordenador-Geral: CELSO AUGUSTO SCHRÖDER
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS PRODUTORAS IN-
DEPENDENTES DE TELEVISÃO – ABPI-TV Repre-
sentante: LUIZ ALBERTO CESAR
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÃO UNI-
VERSITÁRIA – ABTU
Diretor Presidente: GABRIEL PRIOLLI 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CINEASTAS – 
ABRACI 
Representante: ROSE LA CRETA
CONGRESSO BRASILEIRO DE CINEMA – CBC
Presidente: PAULO BOCCATO 
ESPECIALISTA
Cineasta: LUIZ CARLOS BARRETO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 22-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI No 3.156/04 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre o dever das empresas de rádio ou 
televisão de informar aos ouvintes ou telespectadores 
os dados das obras musicais executadas em sua pro-
gramação”. (Apensado: PL No 3.364/2004) 
RELATOR: Deputado CHICO ALENCAR. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1o) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI No 7.446/06 – do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “altera a redação do artigo 13, do Decreto-
Lei no 204, de 27 de fevereiro de 1967 – Dispõe sobre 
a exploração de loterias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 

PROJETO DE LEI No 7.512/06 – do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “isenta o fundo garantidor 
das cooperativas de crédito do imposto de renda e da 
contribuição social sobre o lucro líquido”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE  
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1o) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI No 5.222/05 – do Sr. Anselmo – que 
“acrescenta o inciso VIII ao art. 14 da Lei no 9.985, de 
junho de 2000”. 
RELATOR: Deputado JORGE PINHEIRO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1o) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI No 614/03 – da Sra. Mariângela 
Duarte – que “define as diretrizes do Programa Brasi-
leiro de Ecologia Molecular para o Uso Sustentável da 
Biodiversidade da Mata Atlântica, da Zona Costeira e 
Marítima, da Amazônia, e outros Biomas Nacionais, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado HAMILTON CASARA. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1o) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI No 7.261/06 – do Sr. Pastor Francis-
co Olímpio – que “dispõe sobre a criação do Programa 
Nacional de Microdestilarias de Álcool – Pronama, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1o) 

PROJETO DE LEI No 7.509/06 – do Senado Federal 
– Moreira Mendes – (PLS 3/2002) – que “acrescenta 
parágrafo ao art. 55 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 
1980, para permitir a concessão de visto a estrangeiro 
portador de documento de viagem emitido por governo 
não reconhecido pelo Governo brasileiro”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO TURRA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 7 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A –  Audiência Pública: 

(Requerimento do Deputado Dr. Ribamar Alves e outros)

Tema:
“Debater a obrigação de constar advertência sobre 
risco de obesidade, em embalagens de produtos al-
tamente calóricos”.

Convidados:
MÔNICA BEYRUTE
Representante da Sociedade Brasileira de Endocrino-
logia e Metabologia
ANTONIA MARIA AQUINO
Representante do Conselho Federal de Nutricionistas

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-11-06 

Substitutivo (Art. 119, II e §1o) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI No 5.356/05 – do Sr. Roberto Gou-
veia – que “dispõe sobre embalagem de medicamentos 
genéricos isentos de prescrição médica”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1o) 

PROJETO DE LEI No 7.437/06 – do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “cria o Programa Nacional para aquisição 
de unidades de atendimento móvel de urgência médi-
co-hospitalar e dá outras providências”. 
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RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 

PROJETO DE LEI No 7.442/06 – do Sr. André Figuei-
redo – que “obriga os restaurantes, bares e similares 
não optantes do SIMPLES a disponibilizarem cardápios 
em “braile” aos consumidores portadores de deficiência 
visual e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE MATOS. 

PROJETO DE LEI No 7.460/06 – da Sra. Mariângela 
Duarte – que “estabelece a visão monocular como 
deficiência visual”. 
RELATOR: Deputado LUIZ BASSUMA. 

PROJETO DE LEI No 7.471/06 – do Sr. Joel de Hollan-
da – que “dispõe sobre o acesso gratuito dos portado-
res de hiperplasia benigna ou câncer de próstata aos 
medicamentos que necessitam”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI No 7.474/06 – do Sr. Arlindo Chi-
naglia – que “institui o Dia Nacional da Assistência 
Farmacêutica”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI No 7.475/06 – do Sr. Arlindo Chinaglia 
– que “institui o Dia Nacional da Vigilância Sanitária”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI No 7.486/06 – do Poder Executivo 
– que “altera o valor do auxílio-invalidez devido aos 
militares das Forças Armadas na inatividade remu-
nerada”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 

PROJETO DE LEI No 7.490/06 – do Sr. Carlos Nader 
– que “cria programa de casas de apoio médico tera-
pêutico e educacional aos portadores de deficiência 
auditiva profunda, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI No 7.494/06 – do Senado Federal 
– Flávio Arns – (PLS 20/2005) – que “altera o inciso 
II do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, 
para prorrogar o prazo de renovação do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social para fins 
de isenção previdenciária”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 23-11-06 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1o) 

PROJETO DE LEI No 6.049/05 – do Sr. Alex Canziani 
– que “dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
profissão de Cozinheiro”. 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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 I 

NCISO I DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO  
E ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS  

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓ-
RIAS, ASSEGURANDO O REGISTRO NOS  

CONSULADOS DE BRASILEIROS NASCIDOS  
NO ESTRANGEIRO”

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Instalação: 

Instalação e eleição do presidente e dos vice-presi-
dentes. 

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)

LOCAL: Plenário 15 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Deliberação de Requerimentos e Elaboração do Cro-
nograma de Atividades da Comissão. 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO No 19/06 Do Sr. Max Rosenmann 
– (PL No 2.316/2003) – que “requer, ouvido o plenário, 
seja convidado a comparecer a este órgão técnico, em 
reunião de audiência pública a realizar-se em data a 
ser agendada, o presidente do Sindicato Nacional do 
Comércio Transportador-Revendedor-Retalhista de 
Óleo Diesel, Óleo Combustível e Querosene-SINDTRR, 
Sr. Álvaro Rodrigues Antunes Farias, para prestar es-
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clarecimentos sobre a matéria de que trata o PL no 
2.671/89 e seus apensos”. 

REQUERIMENTO No 20/06 Do Sr. José Carlos Araújo 
– (PL No 2.671/1989) – que “ Requer a realização de 
gestões junto ao Diretor-Geral da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis( ANP), Sr. 
Haroldo Borges Rodrigues Lima , com vistas a suspen-
der a edição de Resolução que confere nova regula-
mentação as Portarias ANP no 29, de 9 de fevereiro de 
1999, e 202, de 30 de dezembro de 1999, e revoga as 
portarias ANP no 58, de 5 de maio de1998, e 319, de 
27 de dezembro de 2001, que tratam da regulação da 
atividade de distribuição de combustíveis automotivos, 
matéria de interesse desta Comissão”. 

III – COMISSÕES MISTAS 

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LOCAL: Plenário 2, Anexo II
HORÁRIO: 15h

Tema:
Avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro 
e segundo quadrimestres de 2006.(em cumprimento 
ao art. 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal)

Convidado:
Sr. Carlos Kawall Leal Ferreira, 
Secretário do Tesouro Nacional
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Local: Plenário 2, Anexo II
Horário: Após Audiência Pública, convocada para as 15h

PAUTA

A – Relatórios

PROJETO DE LEI No 08/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor de Encargos Fi-
nanceiros da União, crédito suplementar no valor de 
R$349.826.000,00 (trezentos e quarenta e nove mi-
lhões, oitocentos e vinte e seis mil reais), para reforço 
de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.”
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI No 17/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor glo-
bal de R$32.000.251,00 (trinta e dois milhões, duzen-
tos e cinqüenta e um reais), para reforço de dotações 

constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras 
providências.”
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI No 19/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios de 
Minas e Energia e das Comunicações, crédito suple-
mentar no valor global de R$7.263.681,00 (sete milhões, 
duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e 
um reais), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente”.
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI No 24/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor 
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, crédito especial no valor de R$112.400,00 
(cento e doze mil e quatrocentos reais), para os fins 
que especifica, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA.
Foi apresentada 1 emenda.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI No 28/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento da Seguridade Social da União, em favor do 
Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de 
R$61.902.922,00 (sessenta e um milhões, novecentos 
e dois mil, novecentos e noventa e dois reais), para 
reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária 
vigente”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.
Foram apresentadas 45 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI No 29/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento de Investimento para 2006, em favor da 
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
– INFRAERO, crédito suplementar no valor total de 
R$243.231.016,00 (duzentos e quarenta e três milhões, 
duzentos e trinta e um mil e dezesseis reais), para os 
fins que especifica.”
RELATOR: Senador SIBÁ MACHADO.
Foram apresentadas 4 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI No 31/2006-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em 
favor dos Ministérios da Previdência Social, do Traba-
lho e Emprego e do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, crédito suplementar no valor global de 
R$201.511.501,00, (duzentos e um milhões, quinhen-
tos e onze mil, quinhentos e um reais), para reforço 
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de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, 
e dá outras providências”.
RELATOR: Senador LUIZ OTÁVIO.
Foram apresentadas 27 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI No 32/2006-CN, que “abre aos Or-
çamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, 
em favor dos Ministérios do Meio Ambiente e da Inte-
gração Nacional, crédito suplementar no valor global 
de R$144.596.444,00 (cento e quarenta e quatro mi-
lhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos 
e quarenta e quatro reais), para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras 
providências”.
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS.
Foram apresentadas 27 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.
Projeto de Lei no 35/2006-CN, que “abre aos Orçamen-
tos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor 
dos Ministérios da Justiça e da Defesa, crédito especial 
no valor global de R$1.478.656,00 (um milhão, qua-
trocentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta 
e seis reais), para os fins que especifica.
RELATOR: Senadora LÚCIA VÂNIA.
Foi apresentada 1 emenda.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

PROJETO DE LEI No 48/2006-CN, que “abre ao Or-
çamento Fiscal da União, em favor dos Ministérios da 
Justiça e da Defesa, crédito suplementar no valor global 
de R$120.801.505,00 (cento e vinte milhões, oitocen-
tos e um mil, quinhentos e cinco reais), para reforço de 
dotações constantes da Lei Orçamentária vigente”.
RELATOR: Senador FERNANDO BEZERRA.
Foram apresentadas 2 emendas.
VOTO: Favorável, nos termos do Projeto.

AVISO Nº 59/2005-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional cópia do Acórdão no 1.269, de 2005 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam, referente ao levantamento de 
auditoria realizado na obra de construção da pista de 
pouso e decolagem do Aeroporto Regional Sul, muni-
cípio de Jaguaruna/SC. (TC no 005.563/2005-1)”.
RELATOR: Deputado EDUARDO SCIARRA.
Voto: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO No 7/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão no 406, de 2006 – TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram atinentes ao Levantamento de 
Auditoria realizado no âmbito da Fiscobras/2004 – Pro-
jeto Reforme, referente à 2ª etapa de implantação do 

Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú, Estado do Ceará 
(TC 004.770/2004-4)”.
RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei no 11.306/2006 
(LOA/2006) do subtítulo Implantação do Perímetro de 
Irrigação Baixo Acaraú – 2ª Etapa, sem dotação con-
signada no orçamento corrente, sob responsabilida-
de da UO 53.204 (Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas – DNOCS), nos termos do Projeto 
de Decreto Legislativo anexo.

AVISO No 12/2006-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do inteiro teor do Pronunciamen-
to feito pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto 
Nardes, aprovado pelo Plenário do Tribunal de Contas 
da União, em Sessão Ordinária do dia 15 de março de 
2006, atinentes às informações relativas à Construção 
de Trechos Rodoviários na BR-470, no Estado do Rio 
Grande do Sul, Trecho Barracão – Lagoa Vermelha 
– Nova Prata, (TC 012.849/2005-9)”.
RELATOR: Deputado BISMARCK MAIA.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei no 11.306/2006 
do subtítulo 26.782.0233.10MU.0056 (Construção de 
Trechos Rodoviários na BR-470 no Estado do Rio 
Grande do Sul Trecho Barracão – Lagoa Vermelha 
– Nova Prata), nos termos do Projeto de Decreto Le-
gislativo anexo.

AVISO No 14/2006-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional, cópia do Acórdão no 605, de 2006 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentam relativo a execução de obras de 
pavimentação e obras-de-arte especiais na BR-401, 
no trecho Boa Vista-Bonfim, subtrecho do km 40 ao 
Rio Itacutu (km 124,42), no Estado de Roraima – (TC 
004.496/2001-0”.
RELATORA: Deputada PROFESSORA RAQUEL TEI-
XEIRA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO No 18/2006-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão no 865, de 2006 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e 
Voto que o fundamentaram relativos ao Levantamen-
to de Auditoria realizado nas obras de “Construção da 
Barragem Berizal no Estado de Minas Gerais” – TC 
008.264/2005-6)”.
RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela alteração do Anexo VI da Lei no 11.306/2006 
(LOA/2006) de modo a permitir o aporte de recursos or-
çamentários e financeiros para preservação das partes 
da obra de construção da Barragem Berizal, no Estado 
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de Minas Gerais, (subtítulo 18.544.0515.3715.0031), 
bem como para o financiamento de estudos que veri-
fiquem a viabilidade econômica do empreendimento, 
mantendo os demais bloqueios, nos termos do Projeto 
de Decreto Legislativo anexo.

AVISO No 25/2006-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão no 867, de 2006 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram relativos ao Levantamento de 
Auditoria realizado nas obras de melhoria da infra-es-
trutura do Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus 
– TC 006.351/2006-2)”.
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei no 11.306/06 
(LOA/2006) do Contrato no 30/2002, relacionado com o 
subtítulo Fomentos a Projetos de Infra-Estrutura Eco-
nômica e Social na Amazônia Ocidental – na Região 
Norte, sem código correspondente no orçamento cor-
rente, sob responsabilidade da UO 28.233, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo Anexo.

AVISO No 26/2006-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional cópia do Acórdão no 1.258, de 2006 -TCU 
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto 
que o fundamentaram relativos ao Levantamento de 
Auditoria realizada nas obras de implantação do Siste-
ma Integrado de Abastecimento de Àgua do Município 
de Santana/BA – TC 009.532/2005-3)”.
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MACHADO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei no 11.306/2006 
(LOA/2006) o subtítulo 18.544.1047.5658.0029 (Implan-
tação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água 
do Município de Santana/BA), sob responsabilidade 
da UO 53.101 (Ministério da Integração Nacional), nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo Anexo.

AVISO No 27/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão no 1.234, de 2006 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, atinentes à auditoria com vistas a 
verificar a expansão do sistema de transmissão as-
sociado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão – TC 
010.497/2005-5.”
RELATOR: Deputado MARCELO CASTRO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela alteração no Anexo VI da Lei no 11.306/06 
(LOA/2006), no que se refere às obras de Expansão 
do Sistema de Transmissão Assoaciado a Uhe Tucuruí 
no Estado do Maranhão (acréscimo de aproximada-
mente 120Km de linha de transmissão e de 695 Mva 
de Transformação De Potência Em Subestações), sem 

dotação consignada no orçamento corrente, nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO No 28/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão no 1.259, de 2006 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, atinentes à auditoria realizada nos 
procedimentos da Agência Espacial Brasileira – AEB 
para contratação de empresas para execução de obras 
no Centro de Lançamento de Alcântara – CLA – TC 
009.484/2006-2”.
RELATOR: Deputado OSVALDO REIS.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela inclusão no Anexo VI da Lei no 11.306/06 
(LOA/2006) do subtítulo 19.572.0464.3704.0020 (Com-
plementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de 
Lançamento de Alcântara – na Região Nordeste), 
no que se refere à licitação regulada pelo Edital AEB 
03/2006, com vistas à contratação para execução de 
obras no Centro de Lançamento de Alcântara, sob 
responsabilidade da Unidade Orçamentária 24.205 
(Agência Espacial Brasileira), nos termos do Projeto 
de Decreto Legislativo anexo.

AVISO No 29/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão no 1.322, de 2006 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, atinentes à auditoria realizada nas 
obras rodoviárias emergenciais na BR-163/PR, trecho 
Cândido Rondon até o entroncamento com a BR-272 
(km 282,6 ao km 346,8), incluídas no Programa Emer-
gencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas 
– TC 002.003/2006-0”.
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela Inclusão no Anexo VI da Lei no 11.306/06 
(LOA/2006) do subtítulo 26.782.0220.1F40.0001 
(OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS (CRÉDI-
TO EXTRAORDINÁRIO) – NACIONAL), no que se 
refere ao trecho Cândido Rondon até o entroncamen-
to com a BR 272 (km 282,6 ao km 346,8) na BR-163/
PR, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 
39.252 (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT), nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo anexo.

AVISO No 35/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão no 1.392, de 2006 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, atinentes à auditoria realizada no 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Trans-
portes – DNIT, com o objetivo de verificar as obras 
de Construção de Trechos Rodoviários no Corredor 
Oeste-Norte – BR 364/RO – Anel Viário de JI -Paraná 
– TC 008.890/2006-7.”
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RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela alteração do Anexo VI da Lei no 
11.306/2006 (LOA/2006) no que tange ao subtítulo 
26.782.0236.1A15.0011 (construção de Anel Rodo-
viário- no Município de Ji Paraná – na BR-364- no 
Estado de Rondônia), com vista a excluir o Convênio 
SIAF 310149 e fazer o bloqueio orçamentário, físico 
e financeiro incidir sobre todo o empreendimento até 
a correção das falhas verificadas no projeto executi-
vo, bem como sobre o Contrato no 040/96/PJ/DER-
RO, sob responsabilidade da Unidade Orçamentária 
39.252 (Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes – DNIT), nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo anexo.

AVISO No 41/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão no 1.589, de 2006 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, atinentes à auditoria realizada nas 
obras rodoviárias emergenciais na BR-116/MG, trecho 
entre o trevo de acesso a São João do Manhuaçu e o 
entroncamento com a BR-265/356 (Muriaé) – km 607,1 
ao km 702,2 – TC 002.596/2006-7.”
RELATOR: Senador FLEXA RIBEIRO.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

AVISO No 46/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão no 1.737, de 2006 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, atinentes à Auditoria realizada na 
Construção de Trechos Rodoviários na BR-429, no Es-
tado de Rondônia – Trecho Presidente Médici – Costa 
Marques – RO – TC 008.889/2006-6”.
RELATOR: Senador AUGUSTO BOTELHO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela alteração do Anexo VI da Lei no 
11.306/2005 (LOA 2006), na parte referente ao subtí-
tulo 26.782.0236.7460.0002 – Construção de Trechos 
Rodoviários na BR-429, no Estado de Rondônia, Trecho 
Presidente Médici – Costa Marques, com as seguintes 
deliberações: I – de que lhe sejam retomadas as obras, 
com a correspondente execução orçamentária, física e 
financeira; e de que seja VEDADA a realização de pa-
gamentos associados a atos e fatos havidos por conta 
dos contratos 67-PG/DER/RO e 66-PG/DER/RO, nos 
termos do Projeto de Decreto Legislativo anexo.

AVISO No 48/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão no 1.836, de 2006 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, atinentes à auditoria realizada nas 
obras de Construção de trechos rodoviários na BR-319, 

no Estado do Amazonas, Subtrecho Manaus – Divisa 
AM/RO – TC 006.070/2005-3”.
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela exclusão do Anexo VI da Lei no 11.306/06 
(LOA/2006) dos contratos PP-047/2005-00, PP-
048/2005-00, PP-049/2005-00 e PP-050/2005-00, vin-
culados ao subtítulo 26.782.0236.1248.0013 (Constru-
ção de Trecho Rodoviário – Manaus – Divisa AM/RO 
NA BR-319- no Estado do Amazonas), sob responsabi-
lidade da Unidade Orçamentária 39252 (Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes), nos termos 
do Projeto de Decreto Legislativo anexo.

MENSAGEM No 48/2004-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional, em cumprimento aos artigos 84, inci-
so XXIV e 49, inciso IX, da Constituição Federal, e ao 
artigo 56 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 
de 2000, as contas do Governo Federal relativas ao 
exercício financeiro de 2003”. 

OFÍCIO 05/2004-CN, que “O Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, encaminha ao Congresso Nacio-
nal o Relatório da Prestação de Contas do exercício 
financeiro de 2003, daquele Tribunal.” 

Ofício 06/2004-CN, que “encaminha ao Congresso Na-
cional, para efeitos do artigo 56 da Lei Complementar 
no 101 de 2000, e, em cumprimento ao artigo 95 da Lei 
no 10707, de 2003, a Prestação de Contas da Justiça 
do Trabalho, relativa ao exercício de 2003.” 

OFÍCIO 07/2004-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao estabelecido no arti-
go 56 da Lei Complementar no 101, de 2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal, o Relatório de Prestação de 
Contas da Secretaria do Conselho da Justiça Federal 
de primeiro e segundo graus – exercício de 2003.” 

OFÍCIO 09/2004-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 56 da 
Lei Complementar no 101/2000 – Lei de Responsabili-
dade Fiscal, o Relatório das Contas do Senado Federal 
do Exercício Financeiro de 2003, para que, juntamen-
te com as contas da Câmara dos Deputados, sejam 
encaminhadas à apreciação do Egrégio Tribunal de 
Contas da União”. 

OFÍCIO 10/2004-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, o Relatório de Prestação de Contas do Tri-
bunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, 
relativo ao exercício de 2003, para os fins previstos no 
artigo 71 inciso I, da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 56 da Lei Complementar no 101, de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal).” 
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OFÍCIO 11/2004-CN, que “Encaminha ao Congresso 
Nacional o Relatório das Contas do Supremo Tribunal 
Federal, relativas ao exercício de 2003.” 

OFÍCIO No 12/2004-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional relatório da Prestação de contas da Câmara 
dos Deputados, referente ao exercício financeiro de 
2003, conforme disposto no caput do artigo 56 da Lei 
Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal).” 

OFÍCIO No 13/2004-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional a prestação de Contas do Ministério Público 
da União, referente ao exercício de 2003, que compre-
ende o Ministério Público Federal, Ministério Público do 
Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público 
do Distrito Federal e Territórios.” 

OFÍCIO No 14/2004-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional relatório de prestação de contas 
da Justiça Eleitoral, referente ao exercício financeiro 
de 2003, em cumprimento ao que determina a Lei 
Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabili-
dade Fiscal).” e 

OFÍCIO No 15/2004-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 
exercício financeiro de 2003, conforme determina o 
artigo 56 da Lei Complementar no 101 (Lei de Respon-
sabilidade Fiscal – LRF), de 04 de maio de 2000.”
RELATOR: Senador LUIZ OTÁVIO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Favorável pela aprovação das contas apresen-
tadas pelo Presidente da República e pelos titulares 
da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo 
Tribunal Federal, Superior tribunal de Justiça, Justiça 
Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Jus-
tiça Militar, Justiça do Distrito Federal e territórios e 
Ministério Público da União, referentes ao exercício 
financeiro de 2003, nos termos do Projeto de Decreto 
Legislativo anexo. 

OFÍCIO No 03/2001-CN, que “encaminha ao Con-
gresso Nacional nos termos do § 2o do art. 56 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), a prestação de Contas do 
Tribunal de Contas da União, composto pelo relatório 
de gestão fiscal, relatórios descritivos e sintéticos dos 
programas e ações desenvolvidas ao longo do exer-
cício de 2000”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela aprovação, nos termos do Projeto de De-
creto Legislativo anexo.

AVISO No 04/2002-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional de acordo com o que dispõe o artigo 56, 
caput, da Lei Complementar no 101, de 2000, – Lei 
de Reponsabilidade Fiscal, a prestação de contas 
dos gestores do Tribunal de Contas da União – TCU, 
composta pelo relatório de gestão, bem como pelos 
relatórios descritivos e sintéticos dos programas e 
ações desenvolvidos ao longo do exercício de 2001, 
em consonância com as propostas estabelecidas na 
Lei Orçamentária Anual”.
RELATOR: Senador JOÃO RIBEIRO.
Não foram apresentadas emendas.
VOTO: Pela aprovação, nos termos do Projeto de De-
creto Legislativo anexo.

AVISO No 09/2004-CN, que “encaminha ao Congres-
so Nacional a prestação de contas dos gestores do 
Tribunal de Contas da União, composta pelo relatório 
de gestão, bem como pelos relatórios descritivos e 
sintéticos dos programas e ações desenvolvidas no 
exercício de 2003 em consonância com as propostas 
estabelecidas na Lei Orçamentária e com as determi-
nações da Lei de Responsabilidade Fiscal”.
Relator: Deputado Pedro Novais.
Não foram apresentadas emendas.
Voto: Pela aprovação, nos termos do Projeto de De-
creto Legislativo anexo.

AVISO No 43/2006-CN, que “encaminha ao Congresso 
Nacional, cópia do Acórdão no 1.573 de 2006 – TCU 
(Plenário), bem como do Relatório e do Voto que o 
fundamentaram, atinentes ao Acompanhamento dos 
Relatórios de Gestão Fiscal previstos na Lei Comple-
mentar 101/2000, relativos ao 3o quadrimestre de 2005 
– TC 017.522/2005-1.”
RELATORA: Senadora LÚCIA VÂNIA.
VOTO: Pelo arquivamento da matéria.

B – Requerimentos

REQUERIMENTO No 20/2006-CMO, do Sr. Gilmar Ma-
chado, que “requer a criação de Comitê Permanente 
para avaliar as informações sobre obras e serviços 
com indícios de irregularidades graves apontados pelo 
Tribunal de Contas da União”.

REQUERIMENTO No 22/2006-CMO, do Sr. Geraldo 
Resende, que “requer à Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização que, ouvido o 
Comitê Permanente de Acompanhamento e Fiscali-
zação Orçamentária, Financeira, Operacional, Con-
tábil e Patrimonial dos Recursos Oriundos da União, 
realize ato de fiscalização e controle, bem como de 
verificação in loco, da aplicação dos recursos federais 
nos Assentamentos Itamarati I e II no Estado do Mato 
Grosso do Sul”.
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AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (15 DIAS)

DECURSO: 8o dia
ÚLTIMO DIA: 28-11-06

PROJETO DE LEI No 15/2006-CN, que “estima a re-
ceita e fixa a despesa da União para o exercício finan-
ceiro de 2007.”
RELATOR: Senador VALDIR RAUPP

PROJETO DE LEI No 16/2006-CN, que “altera a Lei no 
10.933, de 11 de agosto de 2004, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual para o período 2004/2007.
RELATOR: Deputado PEDRO FERNANDES

NOTA: 
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONÍVEL NA 
INTRANET: 
http://intranet/Diretoria/Decom/Formulario/Form_MEN-
DAS.doc 

(Encerra-se a sessão às 16 horas e 9 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME NO PERÍODO DESTINADO AO PE-
QUENO EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS No 
151, REALIZADA EM 4 DE OUTUBRO DE 
2006 – RETIRADO PELO ORADOR PARA 
REVISÃO:

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sr. e Srs. Deputados, a essência da política é definir o 
papel do Poder Público na vida do cidadão. 

O povo diz a mesma coisa de formas diferentes. 
Ele diz: “Quero saber de que maneira o resultado des-
sas eleições, com o meu voto, em particular, vai influir 
na minha vida.” Pois bem, é através das eleições e do 
sistema democrático que se estabelece quais serão 
os setores que desempenharão um papel privilegiado 
na definição de um projeto de futuro para o País e que 
setores serão escalados para a difícil, mas absoluta-
mente indispensável missão de criar empregos, renda, 
diminuir as desigualdades e transformar o País numa 
Nação mais justa e menos desigual. 

O Governo passado elencou e seguiu algumas 
opções. Uma delas foi no setor da agricultura. O setor 
agroindustrial fez o reparcelamento das dívidas, fez 
o Programa de Modernização da Frota de Tratores 
Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras 
– MODERFROTA –; investiu pesadamente em pesqui-
sas agrícolas; trouxe tranqüilidade ao campo com uma 

reforma agrária que assentou mais de 600 mil famílias; 
e conseguiu aumentar a produção agrícola de 80 para 
130 milhões de toneladas. Mas o Governo atual não. 
Fez exatamente o contrário. A área plantada diminuiu 
causando um brutal desemprego no campo, que, aliás, 
é o grande contratante de mão-de-obra, notadamente 
aquela com menor qualificação. 

Outra opção é investir na abertura de mercados 
externos. O atual Governo também não abriu nenhum 
mercado externo, não conseguiu fechar nenhum acor-
do bilateral. Aliás, durante esses últimos anos, o único 
mercado aberto por esse Governo foi o nosso, permi-
tindo que o mercado consumidor brasileiro fosse es-
cancarado principalmente aos produtos chineses e de 
outros países. No momento em que o Brasil reconhe-
ceu a China como economia de mercado, deu-lhe todo 
o impulso, toda a garra, toda a valentia para inundar 
nossa economia de produtos por ela fabricados.

Uma terceira opção é criar vetores de desen-
volvimento, investir na hidrovia ou na ferrovia, um in-
vestimento novo que desenvolva uma região e crie ali 
centenas e milhares de empregos. 

Qual o vetor de desenvolvimento criado por este 
Governo nos últimos três anos e meio? Nenhum. Não 
criou nenhum vetor de desenvolvimento, não teve a 
menor criatividade e não destinou recursos para ne-
nhum investimento de forma que se pudesse dizer: 
“Que beleza, desenvolveu aquela região! Criou empre-
gos, renda em uma região que antes era esquecida!”. 
Nada disso ocorreu.

Quarta hipótese: desenvolvimento de novas em-
presas. Nos países desenvolvidos, o número de empre-
sas corresponde a 10% da população. Assim acontece 
nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, nos países 
da Europa. Se isso valesse para o Brasil, deveríamos 
ter 18 milhões de empregos, porque nossa população 
é de 180 milhões de brasileiros. No entanto, quantas 
empresas formais nós temos? Quantas pessoas jurídi-
cas existem no Brasil? Apenas 5 milhões. Onde estão 
as outras treze? O SEBRAE esboça uma resposta: 8 
milhões estão na informalidade e 5 milhões nem con-
seguiram se instalar ou, se se instalaram, quebraram, 
tamanha a volúpia por impostos do Governo, tão altos 
os juros, tão difícil o crédito e tão infernal a contabilida-
de, a burocracia para manter uma empresa aberta.

Portanto, este Governo, durante 4 anos, não con-
seguiu, até hoje, aprovar o Estatuto da Micro Empre-
sa, versão atualizada do projeto do Super-SIMPLES, 
apresentado pelo Deputado Jutahy Junior, nosso com-
panheiro do PSDB da Bahia.

Há outra hipótese: estímulo ao capital externo. 
Essa é a opção do PT. E como se faz para atrair capi-
tais externos? Deve-se diminuir o Risco Brasil. E nis-
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so o PT foi muito eficiente. O Risco Brasil caiu. O que 
é taxa de risco? É o que os americanos chamam de 
rating – inclusive as agências de cálculo da taxa de 
risco. Quando se paga religiosamente os banqueiros 
internacionais, a taxa de risco cai. Ou seja, quanto 
menor a taxa de risco, maior a certeza de que o ca-
pital estrangeiro será aplicado naquele país e voltará 
acrescido dos juros, sem risco algum de se perder 
aquele investimento externo. Nesse sentido, a taxa de 
risco realmente caiu. 

Mas para que serve a taxa de risco? Serve para 
atrair capital financeiro. Para atrair capital estrangeiro 
produtivo não basta taxa de risco. É preciso ver se as 
agências reguladoras realmente têm papel preponde-
rante, se há parcerias público-privadas, se há investi-
mento em infra-estrutura e se não há corrupção. 

E o que ocorreu neste País nos últimos 3 anos? 
Segundo a Transparência Brasil, e todas essas agên-
cias que medem a percepção da corrupção, o Brasil 
cresceu extraordinariamente nesse quesito. E como 
resultado os investimentos não vieram. 

Por isso, há hoje 8 milhões de desempregados, 
40 milhões de brasileiros na informalidade, sem car-
teira assinada e sem poder contar tempo para apo-
sentadoria. 

Esse o Brasil que está aí. Não há o que se co-
memorar. 

Precisamos mudar, precisamos votar em Geral-
do Alckmin.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO ANTONIO CARLOS MENDES 
THAME NO PERÍODO DESTINADO AO 
GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO OR-
DINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
No 156, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO 
DE 2006 – RETIRADO PELO ORADOR PARA 
REVISÃO:

O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
(PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falaremos um 
pouquinho sobre o passado. Olhemos para o retrovi-
sor. O PT gosta tanto de falar de FHC! Falaremos um 
pouquinho da época de FHC.

Durante muitos anos, a produção agrícola ficou 
estagnada em 70 milhões de toneladas. No Governo 
anterior, nos 8 anos de FHC, aumentou e foi a 123 mi-
lhões de toneladas de grãos, um desempenho devido 
ao agricultor brasileiro, que incorporou capacidade 
gerencial, modernos insumos, tecnologias agrícolas, 
avançadas práticas agronômicas, ganhou economia 
de escala, fortaleceu o associativismo, mas também 

porque houve uma deliberada política de apoio à agri-
cultura.

O primeiro incentivo começou em 1996, com a 
repactuação, por prazos que superaram 20 anos, das 
dívidas agrícolas, para o que disponibilizou 6,5 bilhões 
de reais, abrangendo mais de 9.000 operações bancá-
rias. Sem acesso a financiamentos novos, os produ-
tores não conseguiam investir e ampliar as lavouras, 
e a safra ficava estagnada.

O segundo incentivo foi a modernização da frota 
agrícola, o MODERFROTA. Aplicaram-se 5,6 bilhões 
na aquisição de um exército de máquinas, perto de 
50.000 tratores e mais de 12.000 colheitadeiras.

O terceiro incentivo foi a pesquisa agrícola, quase 
totalmente conduzida por instituições e órgãos públi-
cos que tiveram o papel preponderante para que in-
corporássemos as terras dos cerrados e tivéssemos 
a fronteira agrícola ampliada.

O quarto incentivo foi a tranqüilidade de que os 
agricultores não teriam suas terras invadidas ou desa-
propriadas com base em critérios políticos. Para isso, 
o Governo FHC destinou 13 bilhões de reais, a fim de 
desapropriar 18 milhões de hectares, área maior que 
o Uruguai, e neles assentar 525.000 famílias. 

Com isso, entregou ao PT uma herança bendita: 
a agroindústria respondia por 22% do PIB, 37% dos 
empregos e um superávit da balança comercial de 20 
bilhões de reais. 

O que aconteceu nesses 4 anos? Um desastre! 
Um brutal retrocesso. O Governo contingenciou recur-
sos para a sanidade. Só liberou 0,24% dos recursos 
previstos para fiscalização e vigilância sanitária. Com 
isso, arrebentou as exportações de carne. Perdemos 
mercado. Esse Governo não abriu mercados para os 
produtos agrícolas brasileiros. Só fechou mercados! 
Não liberou nenhum tostão para o seguro rural. Ao 
contrário da afirmação mentirosa, feita pelo Presidente 
nos debates! Não liberou nada! Hoje o Brasil tem, na 
área agrícola, apenas 5% das suas lavouras segura-
das. A maioria dos países tem um seguro que cobre 
50% da área plantada. A lei, aqui aprovada, do seguro 
rural não saiu do papel por falta de dotações. Não há 
subsídios para pagar uma parte do prêmio.

Esse Governo também não deu crédito para a 
comercialização.  Com isso, os agricultores não tive-
ram como segurar seus produtos na época da safra e 
os venderam a qualquer preço.

O regime tributário, durante o Governo do PT, 
foi um desastre. Agroindústrias fecharam no Brasil e 
foram transferidas para a Argentina.

A perda do setor agrícola nesses anos de Go-
verno PT, segundo a Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz, chega a 150 bilhões de reais – um 
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desastre nunca visto –, e os preços dos produtos agrí-
colas voltam a subir. 

O Deputado Leonardo Vilela lembrou muito bem: 
os preços voltaram a subir. Subiu o preço do macarrão, 
do pão, da carne. O PT imaginava que isso só fosse 
acontecer depois das eleições; já está ocorrendo. A 
dona de casa vê como o desastre da agricultura está 
influindo no seu orçamento familiar.

Teríamos condições de triplicar a área agrícola, 
elevando-a de 45 milhões de hectares para mais de 120 
milhões de hectares, sem avançarmos sobre a floresta 
amazônica e sobre a Mata Atlântica. Teríamos condi-
ções de oferecer emprego, renda, melhores condições 
de vida. Precisamos, no entanto, de um Governo que 
tenha como prioridade a agricultura. 

Imaginamos que o bom senso do agricultor e do 
povo brasileiro conduzirá a uma radical mudança nas 
eleições do dia 29 de outubro, para reconduzirmos o 
Brasil à senda do desenvolvimento.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA (PCdoB, BA 
– Pela ordem) NO PERÍODO DESTINADO AO 
GRANDE EXPEDIENTE DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS No 

167, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 
2006 – RETIRADO PELO ORADOR PARA 
REVISÃO: 

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA. Pela or-
dem.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o debate 
sobre as eleições apresenta contradições evidentes. 

Há pouco um Deputado cobrava a liberação de 
recursos das emendas individuais. São os mesmos 
que batem às portas dos tribunais para impedir que 
recursos já empenhados e programados para serem 
liberados cheguem aos municípios, às comunidades, 
alegando que teriam influência no processo eleitoral. 
Não querem, naturalmente, reconhecer o impacto 
que esses programas sociais têm para a sociedade 
brasileira porque nunca deram prioridade às políticas 
públicas que se direcionam às populações mais ne-
cessitadas; sempre tiveram outras prioridades. Sabem 
que o povo brasileiro reconhece e valoriza as inicia-
tivas que buscam atender aos mais pobres do País, 
como o Bolsa-Família; o PRONAF, que desenvolve a 
agricultura familiar; o crédito mais facilitado aos mais 
pobres, para a dona de casa desenvolver sua ativida-
de produtiva e gerar mais renda; o financiamento para 
a juventude que ingressa numa faculdade e não tem 
condições de pagar a mensalidade; acesso a bolsas 
e créditos para o financiamento de sua qualificação. 
Não querem reconhecer que essas políticas são vi-

sivelmente aceitas, absorvidas e identificadas como 
corretas e adequadas. 

Portanto, o Presidente Lula continuará governan-
do o Brasil para o bem dos brasileiros e ampliará es-
sas políticas públicas para o desgosto de muita gente 
que não tolera a idéia de um homem do povo estar à 
frente do maior posto da Nação. Esses vão continuar 
experimentando esse desgosto, porque as pesquisas 
indicam e, muito mais do que as pesquisas, verificamos 
no contato direto com o povo brasileiro a convicção de 
que o Brasil continuará nesse rumo e na ampliação 
dessas políticas direcionadas ao povo.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para 
homenagear o jornal Tribuna da Bahia pelo aniversá-
rio de fundação, comemorado no dia 21 de outubro. 
Com transparência e exercício da democracia e da 
cidadania, a Tribuna tornou-se, nesses 37 anos, um 
dos veículos mais importantes de expressão da opi-
nião pública na Bahia.

Através de suas páginas, o cidadão entra em 
contato com o cotidiano da capital e do interior, fica 
informado sobre os fatos mais importantes da política 
local e nacional, tem acesso às notícias da cultura e 
do esporte.

Nascida à luz dos ideais libertários, enquanto o 
país vivia em plena ditadura militar, um dos mais tristes 
momentos da história, a Tribuna da Bahia desafiava 
as imposições do Ato Institucional n° 5 e saía às ruas 
com sua primeira manchete, marcando a vitória de 
uma geração de jovens jornalistas que acreditavam 
na função social do jornalismo.

A Tribuna da Bahia foi e é um importante meio 
de oxigenação da imprensa baiana. Atualmente é uma 
porta aberta para jovens que estão ingressando no 
mercado de trabalho. Com um projeto editorial arroja-
do e dinâmico, oferece ao leitor, não apenas no sen-
tido gráfico, mas na prática e no pensamento sobre o 
jornalismo, renovação de atitudes e comportamento, 
reafirmando a cada edição o compromisso com os 
critérios de rigorosa apuração da notícia, mostrando 
assim um retrato da vida no Estado.

Sr. Presidente, caros colegas de Parlamento, por 
tudo isso, em meu nome e em nome do meu partido, o 
PCdoB, congratulo-me com toda a equipe da Tribuna 
da Bahia pela construção diária da história da imprensa 
baiana; os repórteres, fotógrafos, colunistas, editores, 
diretores, gráficos, enfim, todos os profissionais que 
fazem do dia-a-dia do jornalismo o porta-voz da demo-
cracia, fazendo ecoar a voz dos mais necessitados.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA NO PERÍO-
DO DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIEN-



50788 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

TE DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS No 174, REALIZADA EM 
7 DE NOVEMBRO DE 2006 – RETIRADO 
PELO ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA.) – Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a imprensa do 
Nordeste, especialmente a imprensa baiana, voltou 
a tratar da transposição, ou da revitalização, do Rio 
São Francisco após manifestação do Presidente da 
República sobre o tema.

O Deputado Luiz Carreira informou-nos que o 
Governador eleito da Bahia teria se manifestado a res-
peito do assunto, mas desconheço qualquer opinião 
de S.Ex. no sentido de apoiar essa transposição. Te-
nho conversado com forças políticas da Bahia e posso 
dizer que todas defendem a revitalização do Rio São 
Francisco, que, inclusive, tem acontecido com inten-
sidade neste Governo. 

Embora eu fale particularmente da Bahia, posso 
afirmar que os Estados da Bahia e de Minas Gerais têm 
recebido quantidade extraordinária de recursos desti-
nados a esse fim. Todos os municípios localizados na 
Bacia do São Francisco e que apresentaram projetos 
para revitalização, inclusive para saneamento, a fim de 
retirar esgotos que estão deslocando-se para o São 
Francisco e seus afluentes, estão recebendo recursos. 
Nunca se fez tanto pela revitalização como agora.

Portanto, acho que o caminho adequado é conti-
nuar investindo na revitalização e aprovar, sim, a PEC 
que destina recursos para esse fim, de acordo com o 
relatório do Deputado Fernando Ferro, no montante 
de 300 milhões de reais por ano durante 20 anos para 
esse projeto.

Essa é a direção e essa tem sido a posição do 
Governador eleito Jaques Wagner sobre o tema. Não 
há outra posição, senão a de apoiar, fortalecer e des-
tinar mais recursos para a revitalização em curso, a 
fim de que, no momento seguinte, se discutam outras 
destinações, outros projetos, outros encaminhamentos 
em relação às águas do velho São Francisco.

Neste final de semana, visitei algumas cidades do 
Vale do São Francisco, como Sobradinho, Juazeiro e 
outras, procurando exatamente debater a questão.  Con-
versei, inclusive, com representantes da CODEVASF, no 
sentido de ampliar os investimentos na área de revita-
lização naqueles municípios. Juazeiro está, inclusive, 
demandando aumento desses recursos.

Sr. Presidente, quero aproveitar esta oportunidade 
para registrar que o Município de Simões Filho, locali-
zado na Região Metropolitana de Salvador, completa 
hoje 45 anos de emancipação política. O município está 
em festa. Pela manhã, houve uma vibrante sessão na 
Câmara Municipal para marcar a data.

Município com mais de 100 mil habitantes, que 
abriga o centro industrial de Aratu, está agora recla-
mando um passo adiante para o fortalecimento da 
educação. O CEFET, que estava quase fechado, em 
virtude do abandono da administração anterior, está 
revitalizado e hoje é uma unidade autônoma, indepen-
dente, que está se fortalecendo e ampliando o número 
de alunos matriculados.

Estamos agora discutindo a criação da universi-
dade da Região Metropolitana de Salvador, com cam-
pus em Simões Filho, em Camaçari, em Dias D’Ávila e 
em Lauro de Freitas. É um desafio e um compromisso 
desse Governo ampliar a oferta de vagas na educa-
ção pública em nosso País, dirigindo parte delas para 
a educação de 3o grau, e Simões Filho está incluído 
nesse processo. 

Portanto, Sr. Presidente, quero saudar todos os 
simoesfilhenses e dizer da nossa satisfação de verificar 
que o município, depois de longo período de dificul-
dades, retoma sua vocação de desenvolvimento, em 
especial do crescimento industrial, além da diversifi-
cação de sua economia. Tudo isso graças à presença 
forte do Governo Federal, que tem investido de forma 
muito decidida para melhorar a qualidade de vida da-
quela população.

Não pude comparecer às festas que se realizam 
hoje, mas transmito meu abraço a todos os habitantes 
de Simões Filho, que estão felizes pela passagem de 
mais um aniversário da sua cidade.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO WAGNER LAGO NO PERÍODO 
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS No 174, REALIZADA EM 7 DE 
NOVEMBRO DE 2006 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. WAGNER LAGO (PDT – MA . Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, população 
brasileira que nos assiste na Rádio Câmara e na TV 
Câmara, venho hoje a esta tribuna com um sentimen-
to diferente. 

Durante meus 4 anos de mandato, denunciei o 
mandonismo do poder oligárquico que fez do Mara-
nhão o Estado mais pobre do Brasil, apesar de sua 
potencialidade como pré-amazônico, Estado de terras 
férteis, com 11 bacias hidrográficas e rios perenes.  Sr. 
Presidente, a Nação brasileira assistiu à queda da úl-
tima oligarquia nordestina. Deputado Walter Pinheiro, 
vocês derrubaram a oligarquia da Bahia, nós derruba-
mos a oligarquia do Maranhão.

Venho desta vez registrar nos Anais desta Casa 
uma bela página da história do Maranhão. Os partidos 
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políticos maranhenses, nossos movimentos sociais, 
sindicatos, milhões de maranhenses, dos quais 4 mi-
lhões social e economicamente excluídos, todos nos 
unimos na revolução que culminou com o desmonte 
de uma bastilha tupiniquim.

Houve apelos de todos os lados, Deputada Tere-
zinha Fernandes. O próprio Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, que teve no Maranhão 75% 
dos votos no primeiro turno e chegou a quase 85% no 
segundo, passou o vexame de ir ao Estado pedir vo-
tos para a síntese, o símbolo da oligarquia moribunda, 
desumana e anticristã que levou o Maranhão a osten-
tar os piores indicadores sociais do País e a ocupar o 
primeiro lugar no pódio da exclusão social.

Sr. Presidente, PT, PDT, PSB, PPS, PSDB, PCdoB, 
vários partidos, movimentos sociais, sindicatos e enti-
dades de classe, todos nos demos as mãos no segundo 
turno. Jomar Fernandes, ex-Prefeito de Imperatriz; a 
Deputada Terezinha Fernandes e o Deputado Sebas-
tião Madeira, respondendo pela região tocantinense 
do Maranhão, garantiram quase 80% dos votos para 
Jackson Lago. Essa liderança impôs-se pela coerência 
e pela defesa da bandeira da redenção política, eco-
nômica e social do Estado.

Lamento a ida do Presidente Lula ao Maranhão 
no segundo turno, o mesmo Lula que nos visitou antes 
tantas vezes e disse que a salvação do Estado estava 
na mão dos movimentos sociais. Mas nosso povo per-
doou Lula e, no segundo turno, deu-lhe uma votação 
ainda mais expressiva: 85% do total. Perdoou o Presi-
dente e deu a vitória a Jackson Lago, soube separar 
o joio do trigo, sabe que quem tem história de luta no 
Maranhão é nosso grupo, liderado pelo Jackson. 

Sr. Presidente, esta página de nossa história 
escrita pela Frente de Libertação do Maranhão é uma 
espécie de reedição dos Balaios, um movimento liber-
tário, e a Revolta dos irmãos Bequimão, em fevereiro 
de 1684, ocorrida antes mesmo das revoluções fran-
cesa e americana.

Sr. Presidente, temos a consciência de que re-
construir um Estado não é tarefa fácil; exige compe-
tência, humildade, coesão social, união dos partidos 
políticos, dos movimentos sociais e compreensão do 
povo.

Não é fácil mudar em 4 anos os indicadores que 
impuseram ao Maranhão a menor renda per capita do 
Brasil e o maior índice de mortalidade infantil. O Ma-
ranhão, que recebia o nordestino no passado e era o 
seu Eldorado, ficou tão miserável que, em vez de maior 
exportador de algodão, de arroz e de milho, passou a 
exportar maranhenses. Quase 1 milhão de maranhen-
ses tiveram de migrar porque não tinham mais con-
dições de sobreviver em um Estado potencialmente 

rico, onde as políticas públicas desmontaram o setor 
produtivo, o setor de saúde, o DER etc.

Brasil, desta tribuna da Câmara dos Deputados, a 
Casa do Povo, afirmo: o Maranhão não pertence mais 
a um grupo, a uma família, mas a seus 6 milhões de 
habitantes.

Sr. Presidente, este o registro que faço, de certa 
forma emocionado, neste Parlamento e desta tribuna, 
que utilizei durante 4 anos seguidos para fazer denún-
cia política e um apelo à pacificação.

Acabou a refrega. Vamos recolher os cacos, os 
destroços que deixaram o Maranhão e construir um 
Estado de paz, de produção, de solidariedade e de 
fraternidade, onde as instituições funcionem e não se 
submetam aos poderosos, a exemplo do Tribunal de 
Contas do Estado, que tem em seu frontispício o nome 
da Senadora Roseana Sarney.

Não queremos o Maranhão oligárquico. Que-
remos o Maranhão livre, democrático, progressista, 
solidário e fraterno. Para isso formamos a Frente de 
Libertação do Maranhão, que mostrou ao Brasil que, 
quando o povo quer libertar-se do mandonismo e da 
tirania, o faz como fez o meu Estado.

PARECERES

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
No 139-A, DE 1996 

(Do Poder Executivo)

Autoriza o Banco Central do Brasil a 
delegar à Caixa Econômica Federal com-
petência para fiscalizar e punir entidades 
do Sistema Financeiro da Habitação; ten-
do pareceres: da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com emenda (relator: Deputado Antonio 
Cambraia) e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste e da Emenda da Comissão de Finan-
ças e Tributação (relator: Deputado Zenaldo 
Coutinho).

Despacho: Às comissões de: Finanças e 
Tributação (mérito e art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.
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Publicação dos Pareceres das Comissões de Fi-
nanças e Tributação e Constituição e Justiça e de 
Cidadania Comissão de Finanças e Tributação

I – Relatório

Em dezembro de 1996, por meio da Mensagem 
no 1.442, o Poder Executivo submeteu ao Congresso 
Nacional a presente proposição, devidamente instruí-
da com a Exposição de Motivos no 604, do Ministério 
da Fazenda, pretendendo autorizar o Banco Central 
do Brasil (BCB) a delegar à Caixa Econômica Federal 
(CEF) competência para fiscalizar e punir entidades 
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).

A fundamentação para tal iniciativa encontra-se 
no fato de que, conforme decisão no 224/94-TCU-Ple-
nário, o Tribunal de Contas da União (TCU), ao en-
tender ser inadequada a delegação de atribuições do 
Banco Central à CEF, tendo em vista a inexistência 
autorização legal, determinou ao BCB a adoção de 
providências no sentido de rescindir convênio firmado 
com aquele fim ou, alternativamente, buscar o amparo 
jurídico necessário.

A matéria, apesar de já haver sido submetida a 
esta Comissão de Finanças e Tributação (CFT), não 
foi aqui deliberada em razão de seu encaminhamento 
à Comissão Especial do Sistema Financeiro. Após o 
encerramento dos trabalhos daquela Comissão Espe-
cial, por Ato da Presidência da Câmara dos Deputados, 
datado de 2 de setembro de 2005, a proposição retor-
na à CFT para as devidas providências, devendo, em 
seguida, tramitar na douta Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania.

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação, além 
do exame de mérito, apreciar a proposta quanto à sua 
adequação orçamentária e financeira, nos termos dos 
Arts. 32, X, h, e 53, II, do Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados (RICD), o que requer avaliar a sua 
compatibilidade com a lei orçamentária anual vigente, 
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com o 
Plano Plurianual (PPA).

O exame do Projeto de Lei Complementar no 
139, de 1996, colocou em evidência que suas dispo-
sições não possuem repercussões diretas sobre a Lei 
Orçamentária Anual (Lei no 11.306, de 16-5-2006), por 
não produzir elevação nas despesas ou redução nas 
receitas públicas nela previstas, dado que, apenar da 
proposição na forma como foi apresentada referir-se 
apenas à autorização legal para a delegação de com-
petência entre o Banco Central do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal (CEF), em formalização às práti-
cas que vinham sendo adotadas entre tais instituições, 

sem ônus para o Erário, pretendemos propor  alteração, 
conforme será discutido adiante, dentro das disponibi-
lidades orçamentárias anuais da Autarquia.

No que alude à LDO relativa ao exercício de 2006 
(Lei no 11.178, de 20-9-05), tampouco constatamos 
problemas de adequação orçamentária e financeira 
na proposição em análise, sobretudo pelo fato deste 
projeto de lei complementar não cria normas sobre a 
estruturação dos orçamentos públicos, sobre a fixação 
de metas prioritárias ou sobre a realização de aloca-
ções específicas nos orçamentos da União.

De igual modo, não observamos problemas de 
admissibilidade do PLP no 139, de 1996, em relação ao 
Plano Plurianual (PPA), aprovado pela Lei no 10.933, 
de 11-8-2004, reformulado pela Lei no 11.044, de 24-
12-2004, em termos genéricos, e por várias outras Leis 
(nos 11.043, 11.045, 11.064 a 11.068, 11.070 e 11.071, 
de dezembro de 2004, e 11.099, de 14-1-2005) em re-
lação a programas específicos. Segundo nossas ava-
liações a proposição em análise não entra em conflito 
com a estrutura de programas e ações constantes do 
PPA, harmonizando-se, inclusive, com os programas 
de melhoria da gestão no âmbito do setor público.

Quanto ao mérito da proposição, devemos obser-
var inicialmente que ela resulta de iniciativa prudente 
do Poder Executivo no sentido de atender às determi-
nações do Tribunal de Contas da União.

Dado que o objeto do PLP no 139, de 1996, reside 
na delegação, do Banco Central à Caixa Econômica, 
do poder de exercer fiscalização e punir as entidades 
do SFH, que já vinha sendo praticada pela CEF ante-
riormente, na forma de convênio entre as instituições 
mencionadas, nada temos a obstar.

Além disso, o Poder Executivo demonstrou estar 
satisfeito com os resultados do convênio firmado, dado 
que encaminhou o PLP a esta Casa para deliberação.

Acrescentamos ao mencionado que a maior ca-
pilaridade da CEF para atender à demanda por fiscali-
zação de um número grande de entidades que fogem, 
de certo modo, do escopo de supervisão do Banco 
Central, só vem favorecer a saúde do SFH.

A título de clarificar as instituições que seriam 
sujeitas àfiscalização e eventual punição aplicada pela 
delegada CEF, nos valemos do que dispõe o art. 1o do 
Regulamento anexo à Resolução no 1.980, de 30 de 
abril de 1993, alterado pela Resolução no 3.157, de 17 
de dezembro de 2003, in literis:

Art. 1o Integram o Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH), na qualidade de agentes fi-
nanceiros, os bancos múltiplos com cadeira de 
crédito imobiliário, as caixas econômicas, as 
sociedades de crédito imobiliário, as associa-
ções de poupança e empréstimo, as compa-



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 21 50791 

nhias de habitação, as fundações habitacionais, 
os institutos de previdência, as companhias 
hipotecárias, as carteiras hipotecárias dos clu-
bes militares, as caixas militares, os montepios 
estaduais e municipais e as entidades de pre-
vidência complementar. (grifo nosso)

Ressaltamos que estariam excluídos da lista aci-
ma, conforme a proposição, as Sociedades de Crédito  
mobiliário, as Associações de Poupança e Empréstimo 
e demais instituições financeiras, restando, portanto, 
aquelas grifadas na citação.

Por fim, entendemos que a Caixa Econômica 
Federal deve ser remunerada pelo Banco Central do 
Brasil em virtude do exercício da atividade delegada, 
já que terá que alocar recursos materiais e humanos 
para o eficiente desempenho dessa atribuição.

Diante do exposto, somos pela não implicação 
do Projeto de Lei Complementar no 139, de 1996, em 
relação à Lei Orçamentária Anual e à Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, por não gerar aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa pública, bem como em relação ao 
Plano Plurianual, por não tratar definições de natureza 
programática em conflito com as orientações fixadas por 
esse instrumento legal, não cabendo pronunciamento 
quanto à sua adequação financeira e orçamentária. 
Quanto ao mérito, votamos pela aprovação da propo-
sição, e pela aprovação da emenda do relator.

Sala da Comissão, 18 de maio de 2006. – Deputado 
Antonio Cambraia, Relator.

EMENDA DO RELATOR 

Acrescente-se ao Projeto de Lei em epígrafe novo 
art. 2o renumerando o atual para art. 3o.

“Art. 2o O Banco Central do Brasil e a 
Caixa Econômica Federal estabelecerão a 
remuneração devida à última pelo exercício 
da atividade delegada.”

Sala da Comissão, 18 de maio de 2006. – Deputado 
Antonio Cambraia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária e, no mérito, pela aprovação, do Projeto de 
Lei Complementar no 139/96, com emenda, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Antonio Cambraia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Moreira Franco, Presidente; Vignatti e Luiz Car-

los Hauly, Vice-Presidentes; Albérico Filho, Antonio 

Cambraia, Arnaldo Madeira, Carlos Willian, Coriolano 
Sales, Delfim Netto, Eduardo Cunha, Enivaldo Ribeiro, 
Félix Mendonça, Fernando Coruja, Francisco Dornel-
les, Geddel Vieira Lima, Gonzaga Mota, José Carlos 
Machado, José Pimentel, Marcelino Fraga, Max Ro-
senmann, Milton Barbosa, Mussa Demes, Pauderney 
Avelino, Reinhold Stephanes, Roberto Brant, Virgílio 
Guimarães, José Militão, Paulo Rubem Santiago e 
Sandra Rosado.

Sala da Comissão, 24 de maio de 2006. – Deputado 
Moreira Franco, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E CIDADANIA

I – Relatório

O Projeto de Lei Complementar em exame, de au-
toria do Poder Executivo, visa autorizar o Banco Central 
do Brasil a delegar à Caixa Econômica Federal com-
petência para fiscalizar e punir entidades do Sistema 
Financeiro da Habitação, à exceção das Sociedades 
de Crédito Imobiliário, das Associações de Poupança 
e Empréstimo e demais instituições financeiras.

De acordo com a Exposição de Motivos encami-
nhada em anexo à Mensagem Presidencial, o Banco 
Central havia firmado convênio com a Caixa Econômi-
ca Federal, delegando-lhe competência para fiscalizar 
as entidades do Sistema Financeiro da Habitação, à 
exceção das Sociedades de Crédito Imobiliário e das 
Associações de Poupança e Empréstimo. O Tribunal de 
Contas da União, todavia, determinou ao Banco Central 
a rescisão do aludido convênio. A mesma Exposição 
de Motivos acrescenta que parecer da Advocacia Geral 
da União considera inexistir impedimento constitucio-
nal à delegação do poder de fiscalização, desde que 
a autorização se dê pela via legislativa.

O projeto foi encaminhado inicialmente à Comissão 
de Finanças e Tributação, a qual concluiu pela não impli-
cação da matéria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no mé-
rito, pela aprovação, com emenda formulada pelo Relator 
que acrescenta um artigo ao projeto, para estabelecer a 
existência de remuneração devida à Caixa Econômica 
Federal pelo exercício da atividade delegada.

Referida emenda atende a Nota Técnica emitida 
pela Caixa Econômica Federal na qual essa empresa 
sugere a inclusão, no projeto, da remuneração pelo 
exercício da atividade delegada pelo Banco Central 
do Brasil por meio do projeto em tela.

Trata-se de proposição sujeita à apreciação do 
Plenário.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania se pronunciar sobre a constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Lei Complementar no 139, de 1996, e da emenda 
aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, a 
teor do art. 32, inc. IV, alínea a, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

A matéria em apreço é da competência privativa 
da União (art. 22, VII – CF), cabendo ao Congresso 
Nacional dispor sobre a mesma, com a sanção do Pre-
sidente da República (art. 48 – CF), sendo a iniciativa 
do Poder Executivo legítima, por delegar competên-
cia de autarquia federal (Banco Central) a empresa 
pública federal.

No tocante à constitucionalidade, tanto o projeto 
original quanto a emenda aprovada na Comissão de 
Finanças e Tributação não afrontam dispositivos de 
natureza material da Carta Magna, bem como obe-
decem aos requisitos constitucionais formais para a 
espécie normativa, eis que a proposição é veiculada 
sob a forma de projeto de lei complementar, conforme 
dispõe o art. 192 da Constituição Federal no que tange 
ao Sistema Financeiro Nacional.

No que tange à juridicidade, a proposição prin-
cipal e a emenda aprovada na Comissão de Finanças 
e Tributação estão em inteira conformidade com o or-
denamento jurídico vigente.

No tocante à técnica legislativa, não há qualquer 
restrição quanto ao texto apresentado tanto no Projeto 
de Lei Complementar no 139, de 1996, quanto na emen-
da aprovada na Comissão de Finanças e Tributação.

Em face do exposto, o nosso voto é pela cons-
titucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Lei Complementar no 139, de 1996 e 
da emenda aprovada na Comissão de Finanças e 
Tributação.

Sala da Comissão, 1o de agosto de 2006. – Deputado 
Zenaldo Coutinho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra o voto do Deputado João Almeida, pela consti-
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pro-
jeto de Lei Complementar no 139/1996 e da Emenda 
da Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do 
Parecer do Relator, Deputado Zenaldo Coutinho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 

Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão,  7 de novembro de 2006. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI No 6.711-A, DE 2002 
(Do Sr. Padre Roque)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
cobrança de tarifa local em ligações te-
lefônicas realizadas dentro de um único 
município; tendo pareceres: da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, pela rejeição deste e dos 
de nos 6.762/2002, 6.842/2002, 7.045/2002, 
7.116/2002, 7.227/2002, 733/2003, 2.176/2003, 
3.789/2004 e 4.167/2004, apensados (re-
lator: Dep. Silas Câmara); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, pela constitucionalidade, juridi-
cidade e técnica legislativa deste e dos 
de nos 6.762/2002, 6.842/2002, 7.045/2002, 
7.116/2002, 7.227/2002, 733/2003, 2.176/2003, 
3.789/2004, 4.167/2004 e 6.771/2006, apen-
sados, com emendas (relator: Dep. Celso 
Russomanno).

Despacho: Às Comissões de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Ciên-
cia e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

O Projeto de Lei no 6.711, de 2002, de autoria do 
ilustre deputado Padre Roque, dispõe sobre a obrigato-
riedade de cobrança de tarifa local em chamadas tele-
fônicas efetuadas dentro de um mesmo município.

Na justificativa para o Projeto, o autor salienta que 
considera inadmissível a cobrança de tarifa interurba-
na para ligações telefônicas originadas e terminadas 
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nos limites de um único Município e destaca que não 
há argumentos técnicos que justifiquem a manutenção 
desse procedimento. 

Foram apensados à proposição principal os se-
guintes Projetos de Lei: No 6.762/2002, de autoria do 
deputado Wilson Cignachi; o PL No 6.842/2002, de 
autoria da Comissão de Legislação Participativa; o 
PL No 7.045/2002, de autoria do deputado José Bor-
ba; o PL No 7.116/2002, de autoria do deputado João 
Sampaio; o PL No 7.227/2002, de autoria do deputado 
Crescêncio Pereira Júnior; o PL No 733/2003, de auto-
ria do deputado Nicias Ribeiro; o PL No 2.176/2003, de 
autoria do deputado José Divino; o PL No 3.789/2004, 
de autoria do deputado Fernando de Fabinho; e o PL 
No 4.167/2004, de autoria do deputado Paulo Lima.

Essas proposições, que tramitam em regime de 
Prioridade, deverão ser analisadas pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática 
(CCTCI), pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) e pelo Plenário desta Casa.

II – Voto do Relator

Primeiramente há que se considerar o nobre pro-
pósito do ex-deputado Padre Roque, autor da iniciati-
va, mas é preciso considerar a apreciação da matéria 
diante de novos fatos a respeito do assunto. 

Em atendimento a um pleito antigo da sociedade 
manifestado,na maioria das vezes por representantes 
deste Parlamento, e após vários estudos, a Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel) editou em ju-
nho de 2004, a Resolução no 373/2004, que aprovou o 
Regulamento sobre Áreas Locais para o Serviço Tele-
fônico Fixo Comutado (STFC) que tem como objetivo 
estabelecer as diretrizes e critérios aplicáveis à confi-
guração de áreas locais o que, conseqüentemente, im-
plica em mudança na cobrança das ligações efetuadas 
nessas áreas. Esse regulamento trata justamente do 
assunto tratado no PL No 6.711/02 e seus apensados 
e define como área de cobrança de tarifa local a área 
geográfica de um município ou, ainda, de um conjunto 
de municípios como as regiões metropolitanas.

O regulamento define área local como a área ge-
ográfica contínua de prestação de serviços, definida 
pela Agência segundo critérios técnicos e econômicos, 
onde é prestado o STFC na modalidade local. A Área 
de Tarifa Básica (ATB) é constituída pelo conjunto de 
localidades pertencentes à mesma Área Local e aten-
didas com acessos individuais do STFC na modalidade 
local. Estão incluídos na ATB os imóveis da Área Lo-
cal que, não guardando adjacência com o conjunto de 
edificações da localidade, se situam a até 500 metros 
dos limites da ATB, ou em área de cobertura quando 
a localidade tiver atendimento com sistema de aces-

so fixo sem fio. Área de Continuidade Urbana (“área 
conurbada”) é o resultado da fusão de duas ou mais 
localidades, de forma a constituir um todo continua-
mente urbanizado, podendo ocorrer descontinuidades 
de até mil metros ou por motivo de acidente aquático, 
como rio, lago, baía ou braço oceânico.

Assim, para atender às novas disposições esta-
belecidas pela Anatel foram concedidos os seguintes 
prazos para que as concessionárias se adaptassem, 
contados da data de vigência do Regulamento:

60 dias para configurar como Área Local a área 
geográfica do Município;

90 dias para configurar como Área Local a área 
geográfica de conjunto de municípios;

180 dias para conferir tratamento Local às loca-
lidades que, na data da vigência do Regulamento, se 
enquadrem na definição de Áreas com Continuidade 
Urbana.

Além desses prazos, o Regulamento contem-
pla a possibilidade de que a definição das áreas lo-
cais seja revista a cada 12 meses, o que permitirá a 
adoção das alterações necessárias para adequar os 
critérios de tarifação ao crescimento populacional ou 
à expansão das áreas urbanas. O Regulamento es-
tabelece que na data de sua vigência, as localidades 
que reúnam as condições previstas na norma e que 
não foram atendidas podem ser incluídas a qualquer 
tempo pela Anatel.

Desta forma, uma vez que a finalidade da presen-
te proposição já está alcançada mediante a edição da 
Resolução 373, de 3 de junho de 2004, pela Anatel, 
não vemos mais a necessidade de dar continuidade 
à essa tramitação.

VOTO

Diante do exposto, nosso voto é pela REJEIÇÃO 
do Projeto de Lei no 6.711/2002, e dos seus apensa-
dos, os Projetos de Lei no 6.762/2002; no 6.842/2002; no 
7.045/2002; no 7.116/2002; no 7.227/2002; no 733/2003; 
no 2.176/2003; no 3.789/2004; e no 4.167/2004.

Sala da Comissão, 13 de abril de 2005. – Deputado 
Silas Câmara, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou unanimemente pela rejeição do Proje-
to de Lei no 6.711/2002 e dos PLs nos 6.762/2002, 
6.842/2002, 7.045/2002, 7.116/2002, 7.227/2002, 
733/2003, 2.176/2003, 3.789/2004 e 4.167/2004, apen-
sados, nos termos do Parecer do Relator, Deputado 
Silas Câmara.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:



50794 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

Jader Barbalho – Presidente, Pedro Chaves, Edu-
ardo Sciarra e Silas Câmara – Vice-Presidentes, Adelor 
Vieira, Badu Picanço, Carlos Nader, Corauci Sobrinho, 
Durval Orlato, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, 
Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, João Batista, João 
Mendes de Jesus, Jorge Gomes, José Mendonça Be-
zerra, José Rocha, Júlio Cesar, Julio Semeghini, Ju-
randir Boia, Luiza Erundina, Marcelo Barbieri, Maurício 
Rabelo, Nelson Proença, Raimundo Santos, Ricardo 
Barros, Sandes Júnior, Takayama, Vanderlei Assis, 
Walter Pinheiro, Fernando Ferro, João Campos, Lobbe 
Neto, Pastor Reinaldo e Romel Anizio.

Sala da Comissão, 14 de setembro de 2005. 
– Deputado Jader Barbalho, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de iniciativa do 
ilustre Deputado PADRE ROQUE, pretende determi-
nar a cobrança de tarifa local em chamadas telefônicas 
dentro de um mesmo município.

Na justificativa do Projeto, seu Autor ressalta que 
a cobrança de tarifa interurbana para ligações telefô-
nicas originadas e terminadas nos limites de um único 
Município carece de fundamentos técnicos.

Ao Projeto em exame foram apensados os Pro-
jetos de Lei nos 6.762, de 2002; 6.842, de 2002; 7.045, 
de 2002; 7.116, de 2002; 7.227, de 2002; 2.176, de 
2003; 3.789, de 2004; 733, de 2003, 4.167, de 2004 e 
6.771, de 2006, a seguir destacados:

– Projeto de Lei no 6.762, de 2002, de autoria do 
Deputado WILSON CIGNACHI, que “modifica a Lei no 
9.472, de 16 de julho de 1997, inserindo dispositivo 
que obrigue as prestadoras de serviços de telecomu-
nicações a utilizarem tarifação local para chamadas 
telefônicas originadas e terminadas em um mesmo 
município”;

– Projeto de Lei no 6.842, de 2002, de autoria da 
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, que 
“dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de li-
gação interurbana entre localidades distantes menos 
de trinta quilômetros entre si”;

 – Projeto de Lei no 7.045, de 2002, de autoria do 
Deputado JOSÉ BORBA, que “dispõe sobre o sistema 
de tarifação de ligações telefônicas efetuadas dentro 
de uma mesma região metropolitana ou dentro de um 
mesmo município”;

– Projeto de Lei no 7.116, de 2002, de autoria 
do Deputado JOÃO SAMPAIO, que “dispõe sobre 

a obrigatoriedade de cobrança de tarifa local em li-
gações telefônicas realizadas dentro de um mesmo 
município”;

– Projeto de Lei no 7.227, de 2002, de autoria do 
Deputado CRESCÊNCIO PEREIRA JR., que “acres-
centa o art. 78-A à Lei no 9.472, de 16 de julho de 1997, 
para estabelecer que cada município, bem como cada 
região metropolitana, constituirão uma Área Local, para 
efeito do Serviço Telefônico Fixo Comutado”;

– Projeto de Lei no 2.176, de 2003, de autoria do 
Deputado JOSÉ DIVINO, que “dispõe sobre a obriga-
toriedade de cobrança de tarifa local em ligações tele-
fônicas realizadas dentro de uma região metropolitana 
ou de um município”;

– Projeto de Lei no 3.789, de 2004, de autoria 
do Deputado FERNANDO DE FABINHO, que “obriga 
as empresas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado a utilizarem tarifação local para ligações 
telefônicas originadas e terminadas em um mesmo 
município”;

– Projeto de Lei no 733, de 2003, de autoria do 
Deputado NICIAS RIBEIRO, que “dispõe sobre tari-
fas telefônicas em Região Metropolitana e dá outras 
providências”;

– Projeto de Lei no 4.167, de 2004, de autoria 
do Deputado PAULO LIMA, que “estabelece critérios 
para a delimitação das Áreas Locais de prestação do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado e para a tarifação 
de ligações telefônicas originadas e terminadas dentro 
dos limites de um mesma Área Local e

– Projeto de Lei no 6.771, de 2006, de autoria da 
Deputada MARIÂNGELA DUARTE, que “estabelece 
parâmetros para os conceitos de “Área Local” e “Área 
de continuidade urbana”, do Serviço Telefônico Fixo 
Comutado – STFC.

O Projeto principal e os apensados foram distri-
buídos à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática e a esta Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

A Comissão Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática opinou, por unanimidade, pela rejeição 
do Projeto de Lei no 6.711, de 2002, e dos Projetos 
de Lei nos 6.762, de 2002; 6.842, de 2002; 7.045, de 
2002; 7.116, de 2002; 7.227, de 2002; 2.176, de 2003; 
3.789, de 2004; 733, de 2003 e 4.167, de 2004, apen-
sados, nos termos do parecer do Relator, Deputado 
SILAS CÂMARA.

Compete, agora, a este Órgão Técnico apreciar 
a matéria quanto à constitucionalidade, juridicidade e 
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técnica legislativa, a teor do disposto no art. 32, inciso 
IV, alínea a, do Regimento Interno.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O art. 22 da Constituição Federal estabelece: 
“Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:

I – direito civil, comercial, penal, proces-
sual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho;

II – desapropriação;
III – requisições civis e militares, em caso 

de iminente perigo e em tempo de guerra;
IV – águas, energia, informática, teleco-

municações e radiodifusão;
 .......................................” (destacamos)

A Constituição Federal determina, em seu art. 
175, que:

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na 
forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessioná-

rias e permissionárias de serviços públicos, 
o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de ca-
ducidade, fiscalização e rescisão da conces-
são ou permissão;

II – os direitos dos usuários;
III – política tarifária; 
IV – a obrigação de manter serviço ade-

quado.” (destacamos)

Depreende-se da leitura dos dispositivos cons-
titucionais transcritos que cabe à lei ordinária federal 
dispor especificamente sobre política tarifária relativa à 
prestação de serviços públicos de telecomunicações.

No setor de telecomunicações, em atendimento 
ao comando constitucional em tela, a Lei no 9.472, de 
16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização 
dos serviços de telecomunicações, a criação e fun-
cionamento de um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais, nos termos da Emenda Constitucional 
no 8, de 1995, estabelece que:

“Art. 19. À Agência compete adotar as 
medidas necessárias para o atendimento do 
interesse público e para o desenvolvimento 
das telecomunicações brasileiras, atuando 
com independência, imparcialidade, legali-

dade, impessoalidade e publicidade, e espe-
cialmente:

 ..............................................................
VII – controlar, acompanhar e proceder 

à revisão de tarifas dos serviços prestados 
no regime público, podendo fixá-las nas con-
dições previstas nesta Lei, bem como homo-
logar reajustes;

 ..............................................................
Art. 93. O contrato de concessão indi-

cará:
I – objeto, área e prazo da concessão;
II – modo, forma e condições da presta-

ção do serviço;
III – regras, critérios, indicadores, fórmu-

las e parâmetros definidores da implantação, 
expansão, alteração e modernização do ser-
viço, bem como de sua qualidade;

IV – deveres relativos à universalização 
e à continuidade do serviço;

V – o valor devido pela outorga, a forma 
e as condições de pagamento;

VI – as condições de prorrogação, incluin-
do os critérios para fixação do valor;

VII – as tarifas a serem cobradas dos 
usuários e os critérios para seu reajuste e 
revisão;

 ..............................................................
Art. 103. Compete à Agência estabele-

cer a estrutura tarifária para cada modalidade 
de serviço.

§ 1o A fixação, o reajuste e a revisão das 
tarifas poderão basear-se em valor que cor-
responda à média ponderada dos valores dos 
itens tarifários.

§ 2o São vedados os subsídios entre mo-
dalidades de serviços e segmentos de usuá-
rios, ressalvado o disposto no parágrafo único 
do art. 81 desta Lei.

§ 3o As tarifas serão fixadas no contrato 
de concessão, consoante edital ou proposta 
apresentada na licitação.

§ 4o Em caso de outorga sem licitação, 
as tarifas serão fixadas pela Agência e cons-
tarão do contrato de concessão.

 ..............................................................
Art. 105. Quando da implantação de novas 

prestações, utilidades ou comodidades relativas 
ao objeto da concessão, suas tarifas serão pre-
viamente levadas à Agência, para aprovação, 
com os estudos correspondentes.

Parágrafo único. Considerados os inte-
resses dos usuários, a Agência poderá de-
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cidir por fixar as tarifas ou por submetê-las 
ao regime de liberdade tarifária, sendo ve-
dada qualquer cobrança antes da referida 
aprovação.

Art. 106. A concessionária poderá cobrar 
tarifa inferior à fixada desde que a redução se 
baseie em critério objetivo e favoreça indistin-
tamente todos os usuários, vedado o abuso do 
poder econômico.

Art. 107. Os descontos de tarifa somente 
serão admitidos quando extensíveis a todos os 
usuários que se enquadrem nas condições, 
precisas e isonômicas, para sua fruição.

Art. 108. Os mecanismos para reajuste 
e revisão das tarifas serão previstos nos con-
tratos de concessão, observando-se, no que 
couber, a legislação específica.

§ 1o A redução ou o desconto de tarifas 
não ensejará revisão tarifária.

§ 2o Serão compartilhados com os usu-
ários, nos termos regulados pela Agência, 
os ganhos econômicos decorrentes da mo-
dernização, expansão ou racionalização dos 
serviços, bem como de novas receitas alter-
nativas.

§ 3o Serão transferidos integralmente aos 
usuários os ganhos econômicos que não de-
corram diretamente da eficiência empresarial, 
em casos como os de diminuição de tributos 
ou encargos legais e de novas regras sobre 
os serviços.

§ 4o A oneração causada por novas re-
gras sobre os serviços, pela álea econômica 
extraordinária, bem como pelo aumento dos 
encargos legais ou tributos, salvo o imposto so-
bre a renda, implicará a revisão do contrato.

Art. 109. A Agência estabelecerá:
I – os mecanismos para acompanhamen-

to das tarifas praticadas pela concessionária, 
inclusive a antecedência a ser observada na 
comunicação de suas alterações;

II – os casos de serviço gratuito, como 
os de emergência;

III – os mecanismos para garantir a pu-
blicidade das tarifas.

 ...................................... ” (destacamos)

A ANATEL editou a Resolução no 373/2004, que 
aprovou o Regulamento sobre Áreas Locais para o Ser-
viço Telefônico Fixo Comutado (STFC) que tem como 
objetivo estabelecer as diretrizes e critérios aplicáveis 
à configuração de áreas locais. Tratou, assim, por meio 
de Resolução, de política tarifária, matéria que deveria 

ser objeto de lei ordinária. Dispôs exatamente sobre 
o tema tratado pelo Projeto de lei em exame e seus 
apensados, definindo como área de cobrança de tarifa 
local a área geográfica de um Município ou de região 
metropolitana.

Destarte, sob o prisma da constitucionalidade e 
da juridicidade, os Projetos em exame vêm disciplinar 
a matéria por meio do veículo normativo adequado, 
consoante o art. 175, parágrafo único, III, da Consti-
tuição Federal.

Ressalte-se que o Projeto de Lei no 6.842, de 
2002, contempla artigo que determina prazo para que 
o Poder Executivo regulamente a lei projetada, o que 
fere o princípio da separação dos Poderes. Já o Pro-
jeto de Lei no 733, de 2003, contém dispositivo despi-
ciendo, que tão-somente repete o texto constitucional 
(art. 1o, parágrafo único). Com vistas a sanar esses 
vícios de constitucionalidade e juridicidade, oferece-
mos emendas.

Quanto à técnica legislativa, apontamos as se-
guintes incorreções objeto de emendas oferecidas ao 
final deste parecer:

Projeto de Lei no 7.116, de 2002 – os artigos es-
tão incorretamente numerados;

Projeto de Lei no 3.789, de 2004, e Projeto de Lei 
no 4.167, de 2004 – contraria o disposto na Lei Com-
plementar no 95, de 1998, a colocação de NR, entre 
parênteses, no art. 109-A, acrescentado;

Projeto de Lei no 733, de 2003 – a redação do 
art. 4o merece aperfeiçoamento.

Pelas razões precedentes, manifesto meu voto 
no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Lei no 6.711, de 2002, 
e dos Projetos de Leis nos 6.762, de 2002; 6.842, de 
2002; 7.045, de 2002; 7.116, de 2002; 7.227, de 2002; 
2.176, de 2003; 3.789, de 2004; 733, de 2003; 4.167, 
de 2004, e 6.771, de 2006, apensados, com as emen-
das ora apresentadas.

Sala da Comissão, 27 de abril de 2006. – Deputado 
Celso Russomanno, Relator.

EMENDA No 1

Suprima-se o art. 3o do Projeto.

Sala da Comissão, 27 de abril de 2006. – Deputado 
Celso Russomanno, Relator.

EMENDA No 2

Suprima-se o parágrafo único do art. 
1o do Projeto.

Sala da Comissão, 27 de abril de 2006. – Deputado 
Celso Russomanno, Relator.
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EMENDA No 3

Renumere-se o art. 3o do Projeto por 
art. 2o.

Sala da Comissão, 27 de abril de 2006. – Deputado 
Celso Russomanno, Relator.

EMENDA No 4

Suprima-se a menção NR, entre parên-
teses, constante do art. 2o do Projeto.

Sala da Comissão, 27 de abril de 2006. – Deputado 
Celso Russomanno, Relator.

EMENDA No 5

Suprima-se a menção NR, entre parên-
teses, constante do art. 2o do Projeto.

Sala da Comissão, 27 de abril de 2006. – Deputado 
Celso Russomanno, Relator.

EMENDA No 6

Dê-se ao art. 4o do Projeto a seguinte redação:

“Art. 4o O descumprimento do disposto 
nesta Lei ensejará a aplicação de pena de 
multa prevista no art. 173 da Lei no 9.472, 
de 16 de julho de 1997.”

Sala da Comissão, 27 de abril de 2006. – Deputado 
Celso Russomanno, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Lei no 6.711/2002 edos 
de nos 6.762/2002, 6.842/2002,7.045/2002, 7.116/2002, 
7.227/2002, 733/2003, 2.176/2003, 3.789/2004, 
4.167/2004, 6.771/2006, apensados, com 6 emendas 
(apresentadas pelo Relator), nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Celso Russomanno. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus, 
André de Paula, Bosco Costa, Colbert Martins, Darci 
Coelho, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Cam-
pos, João Almeida, João Lyra, João Paulo Cunha, José 
Divino, Leonardo Picciani, Luiz Carlos Santos, Luiz 
Couto, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribei-
ro Filho, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Lima, Paulo Magalhães, Ricardo Berzoini, Ro-
berto Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Zenaldo Coutinho, 
Zulaiê Cobra, Almir Moura, André Zacharow, Ann Pon-
tes, Celso Russomanno, Fernando Coruja, Herculano 

Anghinetti, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Sil-
va, José Carlos Araújo, Léo Alcântara, Luciano Zica, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, Pedro Irujo 
e Severiano Alves. 

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI No 4.585-B, DE 2004 
(Do Sr. Julio Lopes)

Acrescenta dispositivo à Lei no 8.036, 
de 1990, que “Dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras 
providências”, para exigir a apresentação de 
atestado de qualificação nas operações de 
crédito realizadas com recursos do FGTS; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, pela 
aprovação (relator: Dep. Leonardo Picciani); 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária e, no 
mérito, pela rejeição (relator: Dep. Vignatti; 
e da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania, pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa, com emenda 
(relator: Dep. Maurício Rands).

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finan-
ças e Tributação (mérito e art. 54, RICD); e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário (art. 24, II, g).

Publicação dos Pareceres das Comissões de Fi-
nanças e Tributação e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PARECER VENCEDOR

I – Relatório

O presente Projeto de Lei prevê o acréscimo do 
§ 9o ao artigo 9o da Lei no 8.036, de 1990, de forma a 
colocar a determinação de exigir das empresas forne-
cedoras de serviços e obras, bem como aquelas for-
necedoras de materiais componentes, a apresentação 
do atestado de qualificação nas operações de crédito 
realizadas com recursos do FGTS.

Propõe, ainda, que as empresas envolvidas nas 
operações de crédito com recursos do FGTS estejam 
em conformidade com os procedimentos oriundos dos 
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Programas Setoriais de Qualidade, que são integrantes 
do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat – PBQP-H, ou, na extinção deste, por outro 
de qualificação equivalente.

A Comissão de Trabalho, Administração e Ser-
viço Público aprovou o parecer do relator favorável ao 
Projeto.

Recebido nesta Comissão, o Projeto é analisado 
quanto ao mérito, observado o disposto no art. 32, X; 
e quanto à sua adequação orçamentária e financeira, 
de acordo com o art. 54, do Regimento Interno.

Designado relator o Deputado Eduardo Cunha, 
apresentou parecer pela não implicação da matéria 
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto. 

Em reunião de 14 de dezembro de 2005, foi re-
jeitado o parecer do relator, contra os votos dos Depu-
tados Delfim Netto, Eduardo Cunha, João Magalhães, 
Moreira Franco, Carlos Willian e André Figueiredo.

Na mesma oportunidade me foi designada a ta-
refa de relatar o voto vencedor.

II –  Voto Vencedor 

O Projeto de Lei em comento interfere na essên-
cia do PBQP-H ao exigir o que vem sendo alcançado 
através do entendimento entre as diversas entidades 
representativas do setor e do comprometimento no sen-
tido do desenvolvimento e da gestão compartilhada.

No Programa Brasileiro de Qualidade e Produtivi-
dade do Habitat –PBQP-H, instituído em 1998, diversas 
entidades representativas de construtores, projetistas, 
fornecedores, fabricantes de matérias e componentes, 
comunidade acadêmica e entidades de normalização, 
além do Governo Federal, fazem uma parceria de forma 
transparente e baseada fundamentalmente em discus-
sões técnicas, respeitando-se a capacidade de resposta 
do setor e as diferentes realidades nacionais.

Com o objetivo de estimular a articulação entre 
parceiros e ter a gestão compartilhada do Programa, 
a estrutura criada para seu desenvolvimento, desde o 
início, envolve as entidades representativas do setor, 
composta por duas Coordenações Nacionais que de-
senham as diretrizes do Programa em conjunto com o 
Ministério das Cidades. Tais diretrizes são estabelecidas 
em fórum próprio, de caráter consultivo, promovido pelo 
Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da 
Habitação – CTECH, cuja presidência é rotativa entre 
entidades do governo e do setor.

As respostas a esses incentivos e o conseqüente 
processo participativo promoveram a adesão voluntá-
ria ao Programa e a assinatura de acordos setoriais 

em quase todas as Unidades da Federação, incluindo 
compromissos e prazos, cujo atendimento, a depender 
da modalidade do financiamento e independente da 
fonte de recursos, vem sendo inserido gradualmente 
como condicionante de contratações de operações 
voltadas para o setor privado (não incluem obras pú-
blicas, sejam de habitação, infra-estrutura urbana e 
saneamento-básico, financiadas pelo FGTS).

Deve ainda ser lembrado que a Caixa Econômica 
Federal, como agente operador do FGTS, define seus 
normativos destinados aos Agentes Financeiros, toma-
dores de recursos do Fundo, que sigam as exigências 
estabelecidas pelo Programa Brasileiro de Qualidade 
e Produtividade do Habitat – PBQP-H.

Em suma, o Projeto cria uma normatização des-
necessária e burocrática, que limita as empresas, prin-
cipalmente as microempresas e pequenas empresas, 
de participarem do fornecimento de serviços e produtos 
nas operações realizadas com recursos do FGTS.

Nos termos da letra h do inciso X do art. 32 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe 
a esta Comissão exclusivamente o exame dos “aspec-
tos financeiros e orçamentários públicos de quaisquer 
proposições que importem aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa pública, quanto à sua com-
patibilidade ou adequação com o plano plurianual, a 
lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual”. 
Desse ângulo de análise, exclusivo dessa Comissão, 
a matéria tratada no Projeto em comento não tem re-
percussão direta no Orçamento da União, pois propõe 
fundamentalmente a alteração de normas para a par-
ticipação de fornecedores em operações financiadas 
com recursos do FGTS.

Pelas razões expostas, somos pela não implica-
ção da matéria com aumento ou diminuição da receita 
ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamen-
to quanto à adequação financeira e orçamentária do 
Projeto e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nº 
4.585-A, de 2004.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Vignatti, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orçamentária, e, no 
mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nº 4.585-A/04, 
nos termos do parecer vencedor do relator, Deputado 
Vignatti, contra os votos dos Deputados André Figuei-
redo, João Magalhães, Carlos Willian, Eduardo Cunha, 
Moreira Franco e Delfim Netto.
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O parecer do Deputado Eduardo Cunha passou 
a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Geddel Vieira Lima,Presidente; Eduardo Cunha, 

Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss,Vice-Presidentes; Co-
riolano Sales, Delfim Netto, Enivaldo Ribeiro, Félix Men-
donça, Fernando Coruja, Francisco Dornelles, Gonza-
ga Mota, João Magalhães, José Carlos Machado, José 
Militão, José Pimentel, Luiz Carreira,Max Rosenmann, 
Moreira Franco, Mussa Demes, Nazareno Fonteles, Ri-
cardo Berzoini, Roberto Brant, Silvio Torres, Vignatti, 
Virgílio Guimarães, Yeda Crusius, André Figueiredo, 
Carlos Willian, Júlio Cesar e Vadinho Baião.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 2005. 
– Deputado Geddel Vieira Lima, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

I – Relatório

A proposição supramencionada, de autoria do 
Deputado Federal Júlio Lopes, acrescenta parágrafo 
ao art. 9o da Lei no 8.036, de 1990, exigindo a apre-
sentação de atestado de qualificação nas operações 
de crédito realizadas com recursos do FGTS.

Em trâmite na Câmara dos Deputados, recebeu 
despacho inicial, sendo encaminhado à Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, Comissão 
de Finanças e Tributação e Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania.

Na justificação apresentada, o autor relata seu 
intuito de inserir na Lei no 8.036, de 1990, que regula 
o FGTS, os parâmetros de qualidade do PBQP-H nas 
obras de habitação, saneamento e infra-estrutura im-
plantadas no país.

Inicialmente, na Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público, houve parecer do relator, 
Deputado Leonardo Picciani, favorável à proposição. 
Em seguida, a CTASP aprovou, unanimemente, o Pro-
jeto de Lei no 4.585/2004.

Esgotado o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator 

Cabe a esta Comissão, além do exame de méri-
to, apreciar preliminarmente a compatibilidade e ade-
quação da proposta com o Plano Plurianual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, nos 
termos dos arts. 32, inciso X, letra h, e art. 53, inciso II, 
do Regimento Interno e da Norma Interna da Comissão 
de Finanças e Tributação, aprovada em 29 de maio de 
1996, que determina critérios para tal exame.

O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtivi-
dade no Habitat (PBQP-H) é um programa do Governo 

Federal, que visa à implantação da qualidade evolutiva 
no setor da construção, com o objetivo de melhorar a 
qualidade e produtividade. Em todo o País o PBQP-H 
ocorre nos Estados, com adesão da Caixa Econômi-
ca Federal como instituição financeira, dos governos 
estaduais como instituição pública, e das empresas de 
construção como setor privado.

O PBQP-H visa combater a não-conformidade, 
promover a qualidade de materiais e serviços e au-
mentar a produtividade em todos os segmentos do 
setor. O programa pretende atuar em várias áreas que 
necessitam de aumento de qualidade intrínseca, tais 
como: gestão, projetos, materiais e componentes de 
sistemas produtivos, introdução de novas tecnologias, 
elaboração e difusão de normas técnicas, troca de in-
formações e também a formação e requalificação da 
mão-de-obra.

O Programa divide-se em vários projetos, sen-
do os mais alinhados com os objetivos deste PL o 
Sistema de Qualificação de Empresas de Serviços e 
Obras –SIQ, e os Programas Setoriais de Qualidade 
– PSQs.

O SIQ tem como objetivo certificar as empresas 
construtoras com base em parâmetros de qualidade 
definidos no âmbito do Programa. Para isso, foram defi-
nidos os níveis de certificação A, B, C e D, de graduação 
decrescente, de acordo com o patamar de exigência 
de qualidade que se pretende atingir. No setor de ha-
bitação foi adotado voluntariamente na grande maioria 
dos Estados brasileiros, em acordos que envolveram 
os sindicatos de construtoras, os governos federal, es-
taduais e municipais e a Caixa EconômicaFederal. 

Nestes Estados, onde o acordo foi assinado, a 
Caixa, em data pactuada previamente, passou a exi-
gir o atestado de qualificação das construtoras para a 
contratação de financiamentos habitacionais. Proce-
dimento idêntico deve ser adotado nos investimentos 
em saneamento básico realizados com a mesma fonte 
de recursos, ou seja, do FGTS.

Os objetivos gerais da Política Nacional de Habita-
ção são, entre outros: universalizar o acesso à moradia 
com infra-estrutura; ampliar o estoque de moradias e 
a melhoria das habitações existentes; regularizar as-
sentamentos e promover o acesso à terra urbana; e, 
modernizar o setor da habitação com o aprimoramento 
da legislação, da capacitação dos agentes e da qua-
lidade da produção.

Anexo IV.2 – Anexo de Metas Anuais – LDO

“A política fiscal do governo tem por ob-
jetivo primordial promover a gestão equilibrada 
dos recursos públicos, de forma a tornar viável 
o crescimento sustentado da economia. Busca 
criar as condições necessárias para a queda 
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das taxas de juros, a melhora do perfil da dívida 
pública e a redução gradual do endividamento 
público líquido em relação ao PIB. Também é 
compromisso da política fiscal do atual governo 
promover um ajuste qualitativo, com melhoria 
da qualidade e da eqüidade dos resultados da 
gestão fiscal com vistas a implementar polí-
ticas sociais distributivas e tornar viáveis os 
investimentos em infra-estrutura prioritários. A 
desvinculação de receitas da União, aprovada 
na reforma tributária, contribuirá para atingir 
esses objetivos ao conferir maior flexibilidade 
à gestão fiscal.”

Anexo I da LDO 

“9991 – Habitação de interesse social 
0703 – Subsídio à Habitação de Interesse 
Social (MP no 2.212, de 2001) Família bene-
ficiada (unidade)”

Art. 6o da CF/88 
São direitos sociais, a educação, a saúde, o tra-

balho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistên-
cia aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7o e inciso III da CF/88
Art. 7o – São direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social:

III – fundo de garantia por tempo de serviço.
ART 5o, caput, CF/88

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no país a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade...”

Como demonstrado acima, a propriedade é prin-
cípio fundamental, amplamente protegido pela Carta 
Magna. Ademais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
coloca o plano de habitação como uma de suas me-
tas prioritárias. Os recursos orçamentários bem como 
do FGTS, também previsto constitucionalmente como 
direito social, são utilizados para financiar obras de 
habitação e saneamento.

A Lei no 8.036, de 1990, dispõe sobre o FGTS. 
O autor da proposta pleiteia a inclusão do Programa 
Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat no 
texto da lei, tendo em vista fazer com que nas obras 
financiadas com recursos do Fundo sejam adotados 
os critérios de qualidade do PBQP-H, visando asse-
gurar maior eficiência na alocação dos recursos finan-
ceiros do FGTS. 

Sendo o direito de propriedade com infra-estrutura 
e o FGTS benefícios constitucionais, de modo que a 
propriedade é inserida, inclusive como meta prioritá-
ria da LDO, é legítima a extensão do conteúdo da Lei 
no 8.036/90, já que a inclusão do § 9o melhora o texto 
da lei, de modo a exigir que as empresas responsá-
veis pela construção, ou fornecimento de materiais 
nas obras provenientes de programas habitacionais e 
de saneamento básico financiadas com recursos do 
FGTS, tenham atestados de qualificação e estejam 
em conformidade com o PBQP-H.

Quando uma empresa assume o compromisso 
de realizar ou fornecer materiais e componentes para 
uma obra (obrigação de fazer), caso não se tenha pro-
cedimento rigoroso de controle, todo o risco decorrente 
de uma má prestação do serviço ou fornecimento, em-
bora de responsabilidade do prestador ou fornecedor, 
acaba sendo transferido para o contratante. Dessa for-
ma, a melhor maneira de evitar problemas na entrega 
da obra, é contratá-la com uma empresa idônea, que 
empregue materiais de qualidade e profissionais qua-
lificados e com o perfil técnico em conformidade com 
a complexidade do objeto. Esse procedimento poderia 
ser ampliado para todas as obras independentemente 
da fonte dos recursos, onerosos ou não.

Muitas casas populares e obras de infra-estrutura 
financiadas com recursos públicos têm sido constru-
ídas por empresas sem o perfil técnico e profissional 
adequado, de modo a haver imóveis com problemas 
estruturais sérios, decorrentes do uso de materiais 
de má qualidade e da atuação de profissionais não 
habilitados. Dessa forma, muitas pessoas recebem 
propriedades e muitos concessionários de serviços 
públicos de saneamento recebem obras que num curto 
período de tempo se deterioram, sendo que devido à 
escassez de recursos, acabam não podendo corrigir 
as imperfeições no caso de habitações populares ou, 
no caso de concessionária de saneamento acabam 
onerando ainda mais as suas operações.

Sendo assim, com muita propriedade, o autor da 
proposição melhora o conteúdo da lei do FGTS, exigin-
do qualidade das empresas prestadoras de serviços e 
fornecedores de materiais e componentes para obras 
provenientes de programas financiados pelo FGTS, 
contribuindo, de forma inequívoca, para a melhoria da 
qualidade das obras de habitação, saneamento e infra-
estrutura implantadas no País. Dessa forma a medida 
deve ser acolhida.

Sob o aspecto da compatibilidade ou adequação 
orçamentária e financeira do projeto, cumpre salientar, 
que a proposição não implicará em impacto direto no 
aumento das receitas públicas, uma vez que a legis-
lação referida já existe, e a proposta apenas acresce 
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parágrafo, estabelecendo critérios na escolha das 
empresas responsáveis pela obras e fornecimentos, 
provenientes dos programas habitacionais e de in-
fra-estrutura, financiados, em parte, com recursos do 
FGTS; tornando obrigatória a adoção dos requisitos 
do PBQP-H. Ao contrário, a proposição visa preservar 
os recursos públicos, assegurando maior eficiência na 
alocação dos recursos financeiros do FGTS, propor-
cionando assim economia, via aumento de vida útil e 
diminuição de gastos com manutenção.

Diante do exposto, votamos pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação orçamentária e financeira do PL 
no 4.585, de 2004 e, no mérito, pela sua aprovação.

Sala das Comissões, – Eduardo Cunha, Depu-
tado Federal.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO  
E JUSTIÇA E DE CIDADANIA

I – Relatório

A proposição introduz dois parágrafos no art. 9o 
da Lei no 8.036, de 1990, visando tornar obrigatória a 
apresentação de documento fornecido no âmbito do 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat, instituído pela Portaria no 134, de 18 de de-
zembro de 1998, do Ministro do Planejamento e Or-
çamento, como condição para pessoa física ou jurídi-
ca pleitear financiamento com recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. 

O Presidente da Câmara dos Deputados sub-
meteu a proposição à apreciação da (1) Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, a (2) de 
Finanças e Tributação e a (3) de Constituição e Justi-
ça e de Cidadania. À primeira, para exame do mérito, 
à segunda, para verificação da adequação financeira 
e orçamentária e avaliação do mérito e, à terceira, 
para análise da constitucionalidade e juridicidade da 
matéria.

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público aprovou o Projeto, nos termos do Parecer; 
a Comissão de Finanças e Tributação julgou o processo 
adequado financeiramente pois não implicava aumen-
tar despesa, no mérito, contudo, por maioria, inclusive 
contrariamente ao Parecer do Relator originalmente 
designado, votou pela rejeição do Projeto.

Uma vez que a proposição foi aprovada na Co-
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, mas foi rejeitada na Comissão de Finanças e 
Tributação, ela deverá ser submetida ao Pleno da Câ-
mara dos Deputados, restando à Comissão de Cons-

tituição e Justiça e de Cidadania examinar a matéria 
sob o ângulo da constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa.

É o que faremos.

II – Voto

O projeto de lei ordinária é formalmente consti-
tucional, na medida em que é de iniciativa de membro 
da Câmara dos Deputados, não versa sobre matéria 
de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
(CF: art. 61, § 1o) e vem sendo processado na forma 
prevista na Constituição Federal e no Regimento In-
terno desta casa legislativa. É, também, materialmente 
constitucional, pois não contraria nenhum dos princí-
pios constitucionais, assim como nenhuma das normas 
oriundas da Constituição Federal.

É, ainda, dotado de juridicidade, porque, além 
de não atentar contra nenhum dos princípios gerais 
do direito nem contra a estrutura sistemática do orde-
namento jurídico brasileira, aprimora a destinação dos 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
na medida em que contribui para melhorar o contro-
le de qualidade das obras e serviços de engenharia 
brasileiros.

Quanto à técnica legislativa, merece ser ade-
quado às disposições da Lei Complementar no 95, 
de 26 de fevereiro de 1998, com as alterações in-
troduzidas pela Lei Complementar no 107, de 26 de 
abril de 2001.

O artigo 2o do Projeto introduz no artigo 9o da Lei 
no 8.036, de 11 de maio de 1990, um § 9o e um § 9o 1o 
em que pretende impor as empresas de obras, servi-
ços e materiais de construção, como condição para 
obtenção de financiamento com recursos do FGTS, 
a apresentação de atestado de qualificação forneci-
do no âmbito dos Programas Setoriais de Qualidade, 
integrantes do Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat – PBQUP-H.

Ocorre de o § 2o do artigo 9o da Lei No 8.036, de 
1990, ser o dispositivo que determina a aplicação dos 
recursos do Fundo de Garantia do Tempo do Serviço 
em habitação, saneamento e infra-estrutura urbana, 
sendo, portanto, considerado o teor do Projeto, de 
melhor técnica introduzir um § 2o – A e um § 2o – B, 
bem como acrescer ao final do § 2o – B a formula 
(NR), nos termos preconizados na LC n. 95, de 1998, 
art.12, III, b e d.

Ademais, é desnecessário constar do novo texto 
“Nas operações de crédito realizadas com recursos do 
FGTS.”,uma vez que isso já esta anunciado no próprio 
caput do artigo 9o da Lei do FGTS.

Pelo que, proponho, em anexo, proposta de Emen-
da Modificativa.
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III – Conclusão

Em sendo assim, voto pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto, com 
a Emenda que proponho.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2006. – Deputado 
Maurício Rands, Relator.

EMENDA No 1 (Do Relator)

Dê-se a seguinte redação ao art. 2o do Projeto:
“Art. 2o O art. 9o da Lei no 8.036, de 1990, passa 

a vigorar crescido destes dois parágrafos, o § 2o – A 
e o § 2o – B:

“Art. 9o . .................................................
§ 2o – A. As empresas fornecedoras de 

serviços e obras, e fornecedoras de materiais e 
componentes apresentarão, respectivamente, 
atestados de qualificação e de estarem con-
formes com os procedimentos dos Programas 
Setoriais de Qualidade integrantes do Progra-
ma Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat – PBQP-H ou, na extinção deste, por 
outro sistema de certificação equivalente. 

§2o – B. Caso o fornecimento de materiais 
e componentes fique sob a responsabilidade da 
empresa fornecedora de serviços e/ou obras, 
eles – materiais e componentes – deverão 
ser provenientes de fabricantes conformes 
com os Programas Setoriais de Qualidade do 
PBQP-H.”(NR) 

Sala da Comissão, 9 de junho de 2006. – Deputado 
Maurício Rands, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com emenda (apresentada pelo 
Relator), do Projeto de Lei no 4.585/2004, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado Maurício Rands.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus, 
André de Paula, Bosco Costa, Colbert Martins, Darci 
Coelho, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Cam-
pos, João Almeida, João Lyra, João Paulo Cunha, José 
Divino, Leonardo Picciani, Luiz Carlos Santos, Luiz 
Couto, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribei-
ro Filho, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Lima, Paulo Magalhães, Ricardo Berzoini, Ro-
berto Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Zenaldo Coutinho, 
Zulaiê Cobra, Almir Moura, André Zacharow, Ann Pon-
tes, Celso Russomanno, Fernando Coruja, Herculano 

Anghinetti, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Sil-
va, José Carlos Araújo, Léo Alcântara, Luciano Zica, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, Pedro Irujo 
e Severiano Alves.

Sala da Comissão, de novembro de 2006. – Depu-
tado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI No 4.667-A, DE 2004 
(Do Sr. José Eduardo Cardozo)

Dispõe sobre os efeitos jurídicos das 
decisões dos Organismos Internacionais 
de Proteção aos Direitos Humanos e dá 
outras providências; tendo parecer da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
Dep. Orlando Fantazzini).

Despacho: Às Comissões de Direitos Hu-
manos e Minorias; de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional; e de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (mérito e art. 54, RICD).

Apreciação:Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias

I – Relatório

O Projeto de Lei no 4.667, de 2004, de autoria 
do nobre deputado José Eduardo Cardozo, estabelece 
efeitos jurídicos imediatos no âmbito do ordenamento 
jurídico brasileiro às decisões dos organismos inter-
nacionais de proteção aos direitos humanos. 

Na justificação da proposição, menciona o autor 
que originariamente o projeto foi apresentado pelo ex-
deputado Marcos Rolim, tendo sido, no entanto, arqui-
vado sem que fosse submetido à votação. 

Ressalta que apesar da República Federativa do 
Brasil ter ratificado diversas convenções relativas aos 
direitos humanos, tanto no sistema global da ONU (Or-
ganização das Nações Unidas) como do regional da 
OEA (Organização dos Estados Americanos), ainda 
as decisões desses organismos não são cumpridas 
de imediato pelo Estado.

Alega ainda a necessidade de se criar uma 
legislação ordinária nacional sobre a matéria por-
que isso sanearia lacunas jurídicas e facilitaria o 
cumprimento das decisões e recomendações dos 
organismos internacionais de proteção dos direitos 
humanos.

Outrossim menciona que com o projeto de lei 
aprovado a União terá condições de assumir o paga-
mento das indenizações decididas pelos organismos 
internacionais e ingressar com ações regressivas con-
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tra o Estado da Federação, pessoa jurídica ou física 
que tenha sido responsável pelos atos ilícitos que ori-
ginaram a decisão ou recomendação do organismo 
internacional.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi-
das emendas ao projeto. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Ao analisar a proposição em destaque, encon-
tramos de forma explícita o interesse do ilustre depu-
tado em garantir que as decisões dos organismos in-
ternacionais da ONU e da OEA produzam efeitos de 
imediato no nosso ordenamento jurídico. 

Sabemos que chegam nas instâncias internacio-
nais apenas os casos extremamente graves de viola-
ções aos direitos fundamentais da pessoa humana ou 
aqueles impunes pelo ordenamento jurídico vigente 
ou ainda os que tenham recebido pela mídia nacional 
forte repercussão. 

As decisões e recomendações da Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos e da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos, ambos órgãos da OEA, 
ratificados pelo Brasil por meio dos decretos legislativos 
no 678/1992 e no 89/1998, respectivamente, não rece-
bem a eficácia jurídica necessária, mesmo funcionando 
como se fossem instâncias judiciárias.

Muitas das decisões e recomendações proferidas 
envolvem responsabilidades que são dos Estados da 
Federação como obrigações de fazer, investigação e 
julgamento ao encargo dos poderes constituídos. Po-
rém, no plano internacional, é a União que representa 
todo o Estado brasileiro, portanto, incumbe a ela o dever 
de garantir a efetivação dessas decisões e, quando for 
o caso, compensar os gastos efetuados, por meio de 
ação regressiva, contra responsáveis pelos atos ilícitos 
que ensejaram a decisão do órgão internacional. 

No entanto, para que se alcance maior efetividade 
no plano interno das decisões dos organismos interna-
cionais de proteção aos direitos humanos, é importan-
te que também outros conceitos e disposições sejam 
previstos. Por isso, com a autorização do eminente 
deputado e autor da proposição, promovemos debates 
e discussões na comunidade jurídica ligada aos direi-
tos humanos para a formulação, em conjunto, de uma 
emenda substitutiva global. Apresentamos o resultado 
desse processo na forma de um substitutivo.

Isto posto, nosso voto, no mérito, é pela apro-
vação do Projeto de Lei no 4.667/2004, na forma do 
substitutivo em apenso.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2006. – Deputado 
Orlando Fantazzini, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 4.667/2004 

Dispõe sobre os efeitos jurídicos das 
decisões dos Organismos Internacionais 
de Proteção aos Direitos Humanos e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art.1o As decisões e recomendações dos organis-

mos internacionais de proteção dos direitos humanos 
determinadas por tratados que tenham sido ratificados 
pelo Brasil produzem efeitos jurídicos imediatos e têm 
força jurídica obrigatória e vinculante no âmbito do or-
denamento jurídico brasileiro.

Parágrafo único. A União, tendo em vista o caráter 
executório das decisões da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos previsto no Decreto Legislativo no 
89, de 3 de dezembro de 1998, e a importância quase 
jurisdicional da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos prevista no Decreto Legislativo no 678, de 
06 de novembro de 1992, adotará todas as medidas 
necessárias ao integral cumprimento das decisões e 
recomendações internacionais, conferindo-lhes abso-
luta prioridade.

Art. 2o Quando as decisões e recomendações 
dos organismos internacionais de proteção dos direitos 
humanos envolverem o cumprimento de obrigação de 
pagar, caberá à União o pagamento das reparações 
econômicas às vítimas.

§ 1o O órgão competente da União deverá efetuar, 
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação 
da decisão ou recomendação do organismo interna-
cional de proteção dos direitos humanos, o pagamento 
das reparações econômicas às vítimas.

§ 2o Os recursos necessários ao pagamento das 
reparações econômicas de caráter indenizatório deter-
minadas pelos organismos internacionais de proteção 
dos direitos humanos terão rubrica própria no Orça-
mento Geral da União e sua gestão será acompanhada 
pelo órgão previsto no artigo 4o desta lei. 

Art. 3o Fica garantido o direito à ação regressiva 
pela União contra os entes federativos, pessoas físicas 
ou jurídicas, privadas ou públicas, responsáveis direta 
ou indiretamente pelos atos ilícitos que ensejaram a 
decisão ou recomendação do organismo internacional 
de proteção dos direitos humanos.

Parágrafo único. A União fica autorizada a des-
contar do repasse ordinário das receitas destinadas 
aos entes federativos os valores despendidos com o 
pagamento das reparações previstas nas decisões 
dos órgãos internacionais de proteção de direitos hu-
manos.
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Art. 4o Será criado órgão para acompanhar a im-
plementação das decisões e recomendações previstas 
no artigo 1o, composto por representação interminis-
terial e da sociedade civil, que terá, entre outras, as 
seguintes atribuições: 

I – acompanhar a negociação entre os entes fe-
derados envolvidos e os peticionários nos casos sub-
metidos ao exame dos organismos internacionais;

II – promover entendimentos com os governos 
estaduais e municipais, Poder Judiciário e Poder Le-
gislativo, para o cumprimento das obrigações previstas 
nas decisões e recomendações dos organismos inter-
nacionais de proteção dos direitos humanos;

III – fiscalizar o trâmite das ações judiciais que 
tratem das violações de direitos humanos referentes 
aos fatos previstos nas decisões e recomendações 
dos organismos internacionais de proteção dos direi-
tos humanos;

IV – fiscalizar a implementação de políticas públi-
cas nas esferas federal, estadual e municipal necessá-
rias para o cumprimento das decisões e recomenda-
ções dos organismos internacionais de proteção dos 
direitos humanos;

V – acompanhar a gestão das dotações orçamen-
tárias da União destinadas à execução financeira das 
decisões e recomendações dos organismos interna-
cionais de proteção dos direitos humanos; 

VI – garantir que o valor a ser fixado nas in-
denizaçõesão respeite os parâmetros fixados pelos 
organismos internacionais de proteção dos direitos 
humanos;

VII – fazer gestões junto aos órgãos do Poder 
Judiciário, Ministério Público e Polícia para que agili-
zem as investigações e apurações dos casos em exa-
me pelos organismos internacionais de proteção dos 
direitos humanos.

Art. 5o Quando a decisão ou recomendação do 
organismo internacional de proteção dos direitos hu-
manos prever cumprimento de obrigação de fazer, o 
órgão previsto no artigo 4o desta lei notificará os entes 
competentes para que apresentem, no prazo de 20 
(vinte) dias, plano de cumprimento com previsão das 
ações e identificação das autoridades responsáveis 
pela sua execução. 

Art. 6o Quando a decisão ou recomendação en-
volver medida policial, judicial ou do Ministério Público 
no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, o órgão 
mencionado no artigo 4o desta lei notificará a autori-
dade competente para que apresente, no prazo de 20 
(vinte) dias, relatório sobre a investigação ou apuração 
em curso sobre a matéria.

Art. 7o As medidas cautelares emitidas pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e 

medidas provisórias emitidas pela Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos serão de imediata exe-
cução devendo o órgão previsto no artigo 4o desta 
lei notificar o ente responsável pelo cumprimento 
dentro de 24 (vinte e quatro) horas a contar do re-
cebimento da comunicação da respectiva decisão 
ou recomendação. 

Art. 8o Ficam autorizadas as entidades públicas a 
celebrarem acordos e convênios entre si para o cum-
primento desta lei.

Art. 9o Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te, na forma do substitutivo em apenso do Projeto de 
Lei no 4.667/2004, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Orlando Fantazzini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh – Presidente, Luiz 

Alberto e Reinaldo Betão – Vice-Presidentes, Átila 
Lira, Iriny Lopes, João Alfredo, Leonardo Mattos, 
Luci Choinacki, Pastor Reinaldo, Paulo Baltazar, 
Elimar Máximo Damasceno, Geraldo Thadeu e Per-
pétua Almeida.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE LEI No 5.238-C, DE 2005 
(Do Tribunal Superior do Trabalho)

Cria Cargos em Comissão e Funções 
Comissionadas no Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região, e dá outras provi-
dências; tendo pareceres: da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, pela aprovação (relator: Dep. Wal-
ter Barelli); da Comissão de Finanças e 
Tributação, pela adequação financeira e or-
çamentária (relator: Dep. Moreira Franco); 
e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
Dep. Marcelo Ortiz).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças 
e Tributação (art. 54 RICD) e Constituição 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 Constituição 
e Justiça e de Cidadania
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I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do TST, 
propõe a criação de setenta e seis (76) cargos em co-
missão e um mil duzentos e setenta e cinco (1.275) 
funções comissionadas no Quadro de Pessoal da Se-
cretaria do Tribunal Regional do Trabalho – TRT da 
2ª Região (São Paulo – SP). O projeto prevê também 
que os cargos em comissão e as funções comissiona-
das serão preenchidos exclusivamente por servidores 
detentores de cargo de provimento efetivo do quadro 
de pessoal.

Na justificativa, o autor refere-se à necessidade de 
regularizar em definitivo as transformações de cargos 
em comissão e de funções comissionadas já ocorridas 
por ato administrativo daquela Corte Regional.

O projeto foi aprovado pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e pela Comissão 
de Finanças e Tributação. 1

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas ao projeto nesta Comissão Técnica.

II – Voto do Relator

Conforme determina o art. 32, inciso IV do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados, cumpre 
a esta Comissão se pronunciar acerca da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa do Projeto 
de Lei no 5.238, de 2005.

Estão obedecidos os requisitos constitucionais 
relativos à competência legislativa da União (art. 22, 
XVII, CF), às atribuições do Congresso Nacional no 
que concerne à criação, transformação e extinção de 
cargos, empregos e funções públicas (art. 48, X, CF) 
e à iniciativa reservada dos tribunais (art. 96, II, b, 
CF), além de atendidas as restrições impostas pelo § 
1o do art. 169 da Carta Magna, conforme salientado 
pelo parecer aprovado pela Comissão de Finanças e 
Tributação. 

Quanto à juridicidade, nada a opor. 
A técnica legislativa e a redação empregadas 

estão adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, 
de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 
2001.

Isto posto, nosso voto é no sentido da constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do 
Projeto de Lei no 5.238, de 2005.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2006. – Depu-
tado Marcelo Ortiz, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 

técnica legislativa do Projeto de Lei no 5.238-B/2005, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Marce-
lo Ortiz.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus, 
André de Paula, Bosco Costa, Colbert Martins, Darci 
Coelho, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Cam-
pos, João Almeida, João Lyra, João Paulo Cunha, José 
Divino, Leonardo Picciani, Luiz Carlos Santos, Luiz 
Couto, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribei-
ro Filho, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Lima, Paulo Magalhães, Ricardo Berzoini, Ro-
berto Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Zenaldo Coutinho, 
Zulaiê Cobra, Almir Moura, André Zacharow, Ann Pon-
tes, Celso Russomanno, Fernando Coruja, Herculano 
Anghinetti, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Sil-
va, José Carlos Araújo, Léo Alcântara, Luciano Zica, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, Pedro Irujo 
e Severiano Alves.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI No 5.334-C, DE 2005 
(Do Sr. José Roberto Arruda)

“Fixa o limite máximo de chumbo per-
mitido na fabricação de tintas imobiliárias 
e de uso infantil e escolar, vernizes e ma-
teriais similares e dá outras providências”; 
tendo pareceres: da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio, 
pela aprovação, com emendas (relator: Dep. 
Jorge Boeira); da Comissão de Segurida-
de Social e Família, pela aprovação deste 
e das emendas da Comissão de Desenvol-
vimento Econômico, Indústria e Comércio 
(relatora: Dep. Sandra Rosado); e da Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das emendas da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, com subemendas às 
de nos 1 e 2, com substitutivo (relator: Dep. 
Antonio Carlos Magalhães Neto).

Despacho: Ascomissões de: Desenvolvi-
mento Economico,industria e Comercio; Segu-
ridade Social e Familia; e Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.
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Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania 

I – Relatório

O projeto de lei sob exame visa a limitar em 
seis centésimos por cento a concentração máxima de 
chumbo em tintas imobiliárias e de uso infantil e es-
colar, vernizes e materiais similares de revestimento 
de superfícies.

Excepciona da atribuição desse limite as tintas, 
vernizes e similares aplicados em objetos vinculados 
ao uso profissional ou artístico, como estruturas me-
tálicas e veículos automotores, entre outros.

Prevê ensaio laboratorial para a determinação 
do limite legal.

Diz que a limitação e as exceções aplicam-se aos 
produtos importados, e que a autorização de impor-
tação será dada pelo Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior.

Diz, também, que o importador deve apresentar 
resultados laboratoriais, de instituição científica reco-
nhecida pelo Poder Público, quando solicitado, com-
provando que o produto importado atende ao previsto 
na lei.

Exclui das limitações os produtos importados ou 
em processo de importação iniciado anteriormente à 
data de vigência da lei.

Prevê penalidades (notificação, apreensão do 
produto e multa) ao fabricante ou importador faltoso. 
Tais penalidades seriam impostas pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária.

Estabelece prazo de trezentos e sessenta e cinco 
dias, a partir da vigência, para a comercialização dos 
produtos em estoque.

Prevê a entrada em vigor cento e oitenta dias a 
contar da publicação.

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, In-
dústria e Comércio opinou pela aprovação com quatro 
emendas.

A primeira modifica a redação do artigo 2o para 
incluir menção à importação dos produtos. Guarda rela-
ção com a terceira emenda, que suprime o artigo 3o.

A segunda emenda visa a converter os parágra-
fos do artigo 3o em parágrafos do artigo 2o.

A quarta emenda substitui o valor da multa (cem 
mil reais) pelo valor da mercadoria apreendida.

A Comissão de Seguridade Social e Família apro-
vou o projeto com as citadas quatro emendas.

Vem agora a esta Comissão para que se mani-
feste sobre constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa.

Não foram apresentadas emendas.

II – Voto do Relator

A matéria é da competência da União, cabe ao 
Congresso Nacional manifestar-se e não há reserva 
de iniciativa.

Nada há a criticar no que toca à constituciona-
lidade, salvo quando o texto aponta órgão executivo 
como responsável por tal ou qual ação.

Quanto à juridicidade, creio que nada há que 
mereça registro.

O projeto está bem escrito, salvo quanto ao arti-
go 3o (falha corrigida por emenda) e pequenos senões 
ao longo do texto.

Quanto às emendas da Comissão de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio, a maior 
crítica vai à de no 2, mas apenas no que se refere à 
manutenção de dispositivo viciado na iniciativa.

Pelo exposto, opino no seguinte sentido:
I – pela constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, na forma do substitutivo em anexo, 
do PL no 5.334/05;

II – pela constitucionalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa, com as subemendas em anexo, das 
emendas apresentadas na Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2006. – Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 5.334, DE 2005

Fixa o limite máximo de chumbo per-
mitido na fabricação de tintas imobiliárias e 
de uso infantil e escolar, vernizes e materiais 
similares e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta lei fixa o limite máximo permitido de 

chumbo em tintas imobiliárias e de uso infantil e es-
colar, vernizes e materiais similares de revestimento 
de superfícies.

Art. 2o É proibida a fabricação, importação co-
mercialização e distribuição dos produtos referidos 
no artigo anterior com concentração superior a seis 
centésimos por cento de chumbo, em peso, expresso 
como chumbo metálico, determinado em base seca 
ou conteúdo total não-volátil.

§ 1o O disposto neste artigo não se aplica a tin-
tas, vernizes e materiais similares de revestimento de 
superfícies para uso em:

a) equipamentos agrícolas e industriais;
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b) estruturas metálicas industriais, agrícolas e 
comerciais;

c) tratamento anticorrosivo a base de pintura;
d) sinalização de trânsito e de segurança;
e) veículos automotores, aviões, embarcações e 

vagões de transporte ferroviário;
f) artes gráficas;
g) eletrodomésticos e móveis metálicos;
h) tintas e materiais similares de uso exclusivo 

artístico; e
i) tintas gráficas;
§ 2o O limite disposto neste artigo será determina-

do mediante ensaio em laboratório, em conformidade 
com as normas técnicas nacionais ou internacionais.

§ 3o A emissão de autorização de importação será 
feita pela autoridade executiva competente.

§ 4o Cabe ao importador, quando solicitado, apre-
sentar os resultados de testes de laboratório, em ins-
tituição científica reconhecida pelo Poder Público, fir-
mado por tradutor juramentado, quando for o caso, 
comprovando que os produtos importados atendem 
aos limites estabelecidos nesta lei.

§ 5o Excluem-se da restrição prevista neste artigo 
os produtos importados ou em processo de importação 
iniciado anteriormente à entrada em vigor desta lei.

Art. 4o O fabricante ou importador que deixar de 
atender o disposto nesta lei sofrerá as seguintes pe-
nalidades, sem prejuízo das sanções -penais e cíveis 
aplicáveis:

I – notificação;
II – apreensão do produto;
III – multa de R$100.000,00 (cem mil reais).
Art. 5o As penalidades previstas no artigo anterior 

serão impostas pela autoridade executiva competente, 
mediante processo administrativo, considerando-se a na-
tureza, a gravidade e o prejuízo resultante da infração.

Art. 6o É de trezentos e sessenta cinco dias, con-
tados a partir da publicação desta lei, o prazo para a 
comercialização dos produtos, em estoque referidos 
no art. 1o.

Art. 7o Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a data de sua publicação.

Sala Da Comissão, 2 De Agosto De 2006. – Depu-

tado Antonio Carlos Magalhães Neto, Relator.

EMENDAS DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

SUBEMENDA DO RELATOR À EMENDA No 1

Substitua–se “fica” por “é”.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2006. – Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Relator.

EMENDAS DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

SUBEMENDA DO RELATOR À EMENDA No 2

Substitua-se a expressão “pelo Mi-
nistério de Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior” por “pela autoridade 
executiva competente”.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2006. – Deputado 
Antonio Carlos Magalhães Neto, Relator.

Reiterando o meu voto ao PL no 5.334/05, apre-
sento complementação de voto para corrigir falha na 
redação do substitutivo apresentado:

Renumerem-se os arts. 4o, 5o 6o e 7o do substitu-
tivo para arts. 3o, 4o, 5o e 6o, sucessivamente.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de 
Lei no 5.334-B/2005 e das Emendas de nos 1 e 2, com 
duas subemendas (apresentadas pelo Relator), 3 e 4 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio, nos termos do Parecer, com com-
plementação, do Relator, Deputado Antonio Carlos 
Magalhães Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert 
Martins, Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, 
João Almeida, João Campos, João Lyra, João Paulo 
Cunha, Luiz Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, 
Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, 
Paes Landim, Professor Irapuan Teixeira, Renato Ca-
sagrande, Roberto Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, 
Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Vi-
cente Amida, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê 
Cobra, Almir Moura, Ann Pontes, Fernando Coruja, 
Iriny Lopes, João Paulo Gomes da Silva, José Car-
los Araújo, José Pimentel, Luiz Eduardo Greenhalgh 
, Mauro Benevides, Moroni Torgan, Onyx Lorenzoni 
e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.
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PROJETO DE LEI No 5.334-B, DE 2005

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Fixa o limite máximo de chumbo per-
mitido na fabricação de tintas imobiliárias e 
de uso infantil e escolar, vemizes e materiais 
similares, e dá outras providências

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta lei fixa o limite máximo permitido de 

chumbo em tintas imobiliárias e de uso infantil e es-
colar, vemizes e materiais similares de revestimento 
de superfícies.

Art. 2o É proibida a fabricação, importação, co-
mercialização e distribuição dos produtos referidos 
no artigo anterior com concentração superior a seis 
centésimos por cento de chumbo, em peso, expresso 
como chumbo metálico, determinado em base seca 
ou conteúdo total não-volátil.

§ 1o O disposto neste artigo não se aplica a tin-
tas, vemizes e materiais similares de revestimento de 
superfícies para uso em:

a) equipamentos agrícolas e industriais;
b) estruturas metálicas industriais, agrícolas e 

comerciais;
c) tratamento anticorrosivo a base de pintura;
d) sinalização de trânsito e de segurança;
e) veículos automotores, aviões, embarcações e 

vagões de transporte ferroviário;
f) artes gráficas;
g) eletrodomésticos e móveis metálicos;
h) tintas e materiais similares de uso exclusivo 

artístico; e
i) tintas gráficas.
§ 2o O limite disposto neste artigo será determina-

do mediante ensaio em laboratório, em conformidade 
com as normas técnicas nacionais ou internacionais.

§ 3o A emissão de autorização de importação será 
feita pela autoridade executiva competente.

§ 4o Cabe ao importador, quando solicitado, apre-
sentar os resultados de testes de laboratório, em ins-
tituição científica reconhecida pelo Poder Público, fir-
mado por tradutor juramentado, quando for o caso, 
comprovando que os produtos importados atendem 
aos limites estabelecidos nesta lei.

§ 5o Excluem-se da restrição prevista neste artigo 
os produtos importados ou em processo de importação 
iniciado anteriormente à entrada em vigor desta lei.

Art. 3o O fabricante ou importador que deixar de 
atender ao disposto nesta lei sofrerá as seguintes pe-
nalidades, sem prejuízo das sanções penais e cíveis 
aplicáveis:

I – notificação;

II – apreensão do produto;
III – multa de R$100.000,00 (cem mil reais).
Art. 4o As penalidades previstas no artigo ante-

rior serão impostas pela autoridade executiva compe-
tente, mediante processo administrativo, consideran-
do-se a natureza, a gravidade e o prejuízo resultante 
da infração.

Art. 5o É de trezentos e sessenta e cinco dias, 
contados a partir da publicação desta lei, o prazo para 
a comercialização dos produtos, em estoque referidos 
no art. 1o.

Art. 6o Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. 
– Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI No 5.350-A, DE 2005 
(Do Senado Federal) 

PLS no 526/2003  
Ofício (SF) no 825/2005 

Altera os arts. 136, 137, 138, 139, 141 
e 143 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de ou-
tubro de 1941 – Código de Processo Penal, 
para substituir a expressão “seqüestro” 
por “arresto”, com os devidos ajustes re-
dacionais; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa, e, no mérito, pela aprovação, 
com emenda (relator: Dep. Luiz Eduardo 
Greenhalgh).

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe propõe alterar a 
redação de alguns artigos do Capítulo VI do Título VI 
do Código de Processo Penal, com o fim de a corrigir 
imperfeições terminológicas existentes nesses dispo-
sitivos. 

Segundo a proposta, os termos “seqüestro” e 
“seqüestrado”, presentes nos artigos 136, 137, 138, 
141 e 143 do referido diploma, serão substituídos 
respectivamente por “arresto” e “arrestado” No mais, 
a palavra “móveis”, escrita na parte final do artigo 137 
,será substituída por “imóveis”. 

Argumenta a autor ser necessário adequar os 
termos à boa técnica jurídica, evitando-se dúvidas se-
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mânticas que possam eventualmente dificultar a cor-
reta aplicação das medidas assecuratórias reguladas 
pelo Código de Processo Penal. 

É o relatório. 

II – Voto do Relator

A proposta atende aos preceitos constitucionais 
formais concernentes à competência legislativa da 
União para legislar sobre direito penal, às atribuições 
do Congresso Nacional e à legitimação de iniciativa 
parlamentar, nos exatos termos dos artigos 22, inciso 
I, 48 e 61, todos da Constituição da República. 

No que toca a constitucionalidade material e à juri-
dicidade, não há qualquer ressalva, pois a medida busca 
justamente conferir maior clareza ao texto legal.

Quanto ao mérito, o projeto é oportuno. 
A proposição destina-se a corrigir falhas técnicas 

da lei processual penal, começando pela errônea utiliza-
ção do termo seqüestro para designar o que a unânime 
doutrina e jurisprudência entendem por arresto.

A lei intitula seqüestro tanto a apreensão dos bens 
que o acusado adquiriu com o produto da infração penal 
– artigo 125 e seguintes –, quanto a retenção de tantos 
bens quanto sejam suficientes para garantir a reparação 
dos danos causados pelo delito. Se, no primeiro caso, 
foi bem o legislador, equivocou se ao utilizar o mesmo 
termo para nomear o segundo instituto.

Os artigos 136 e seguintes empregam mal as 
palavras. Isso porque, enquanto tecnicamente o se-
qüestro significa a retenção de determinado objeto, o 
objeto sobre o qual se litiga, o arresto é medida tomada 
para conservar o que é suficiente para o pagamento 
de uma dívida. Assim, quaisquer bens podem ser ob-
jeto de arresto, o que é, na realidade, a hipótese que 
os dispositivos querem descrever. 

No mais, a proposta substitui, no art.137 do 
CPP, os termos seqüestrado por arrestado e móveis 
por imóveis. A parte final desse artigo se refere er-
roneamente a “hipoteca legal dos móveis”, porém é 
sabido que a hipoteca só alcança, em princípio, bens 
imóveis.

O projeto de lei, ao fazer essas correções, torna 
mais claro o texto, conferindo maior publicidade e se-
gurança à legislação processual penal. 

No que toca à técnica legislativa, é necessário 
apenas adequar a proposição ao artigo 7o da Lei Com-
plementar n° 95/1998, segundo o qual o primeiro artigo 
de toda lei deverá indicar o seu objeto e o respectivo 
âmbito de aplicação da norma.

Por todo o exposto, meu voto é pela constituciona-
lidade, juridicidade e boa técnica legislativa do presente 

projeto de lei, e, quanto ao mérito, é pela aprovação, 
com a emenda aditiva aduzida em anexo.

Sala da Comissão, 2 de fevereiro de 2006. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator.

EMENDA No 1

Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo 1o, 
renumerando-se os subseqüentes: 

“Art. 1o Esta Lei altera os artigos 136, 137, 138, 
139, 141, 143 do Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 – Código de Processo Penal, para substituir 
a expressão “sequestro” por “arresto”, com os devidos 
ajustes redacionais. 

Sala da Comissão, 2 de fevereiro de 2006. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emenda (apresentada pelo Relator), do Projeto de 
Lei no 5.350/2005, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus, 
André de Paula, Bosco Costa, Colbert Martins, Darci 
Coelho, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Cam-
pos, João Almeida, João Lyra, João Paulo Cunha, José 
Divino, Leonardo Picciani, Luiz Carlos Santos, Luiz 
Couto, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribei-
ro Filho, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Lima, Paulo Magalhães, Ricardo Berzoini, Ro-
berto Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Zenaldo Coutinho, 
Zulaiê Cobra, Almir Moura, André Zacharow, Ann Pon-
tes, Celso Russomanno, Fernando Coruja, Herculano 
Anghinetti, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Sil-
va, José Carlos Araújo, Léo Alcântara, Luciano Zica, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, Pedro Irujo 
e Severiano Alves.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI No 6.735-A, DE 2006 
(Do Sr. Carlos Mota)

Tipifica o crime de malversação de 
recursos públicos; tendo parecer da Co-
missão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, pela constitucionalidade, juridici-
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dade, técnica legislativa e, no mérito, pela 
aprovação, com substitutivo (relator: Dep. 
Sérgio Miranda).

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Publicação do Parecer da Comissão  de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Encontra-se nesta Comissão o Projeto de Lei no 
6.735, de 2006, de iniciativa do Deputado Carlos Mota, 
para análise e pronunciamento quanto à constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa e mérito nos 
termos regimentais.

Busca-se, mediante a apresentação do projeto de 
lei em tela, tipificar o delito de malversação de recur-
sos públicos. Tal crime se verificaria quando restasse 
configurada uma das seguintes condutas:

1) a definição de preços unitários ou globais para 
a realização de obras, a aquisição de materiais ou a 
contratação de serviços incompatíveis com os fixados 
pelo órgão ou entidade pública para tanto competente 
ou que excedam o valor médio de mercado obtido a 
partir de sistema oficial de registro de preço, quando 
houver, ou, se não existir, o valor resultante de con-
sulta que leve em conta os preços praticados por pelo 
menos outros três fornecedores;

2) a realização de serviços ou a aquisição de 
materiais em quantidades superiores às indispensá-
veis para a execução do objeto do respectivo contrato 
administrativo;

3) a aquisição de materiais inadequados, a con-
tratação de serviços insatisfatórios ou a realização 
de obras incompatíveis com o resultado que delas se 
exigiria e com prejuízo mensurável ou expresso em 
termos objetivos à qualidade, à vida útil, à segurança 
dos materiais adquiridos, à efetividade dos serviços 
contratados ou à satisfação dos usuários das obras 
ou dos serviços abrangidos;

4) a produção ostensiva ou a aceitação do rompi-
mento do equilíbrio econômico-financeiro de contrato 
administrativo de forma desfavorável à administração 
pública;

5) o recebimento definitivo de materiais ou servi-
ços que não se apresentem em conformidade com os 
termos do respectivo edital ou contrato administrativo 
seguido da outorga de quitação ao contratado quanto 
à obrigação respectiva;

6) a definição deliberadamente imprecisa de ob-
jeto de contrato administrativo feita de modo a dificultar 

ou inviabilizar que se possa mensurar adequadamente 
a respectiva expressão monetária ou como deve ser 
efetivada a sua execução;

7) a realização de negócio relativo a quaisquer 
bens ou direitos, inclusive títulos e valores mobiliá-
rios, em que o preço praticado exceda, na aquisição, 
ou seja inferior, na alienação, ao valor decorrente de 
avaliação realizada:

a) posteriormente por órgão oficial de controle;
b) previamente por instituição idônea, na ausên-

cia daquele órgão;
8) a concessão ou a manutenção de benefício 

de natureza previdenciária ou assistencial em valor 
superior ao legalmente estabelecido ou em favor de 
destinatário indevido;

9) o pagamento de indenização em valor superior 
à condenação imposta ao erário pelo Poder Judiciá-
rio ou, quando decorrer de decisão administrativa, de 
forma que exceda a extensão do dano material cuja 
reparação se visa;

10) a restituição indevida da arrecadação de im-
posto, taxa, contribuição de melhoria e contribuição 
social ou em favor de quem não arcou com o respec-
tivo pagamento;

11) a concessão de isenção ou a preservação 
da condição de isento em prol de contribuinte que não 
atenda aos requisitos legais para tanto previstos;

12) a concessão legalmente descabida de anis-
tia, remissão, compensação ou qualquer outra forma 
de extinção do crédito tributário;

13) a realização de publicidade institucional com 
intuito explícito ou velado de promoção pessoal.

No texto do projeto de lei sob exame, estabelece-
se também que a malversação de recursos públicos 
igualmente se verificará quando os preços unitários 
ou globais de obra, material ou serviço contratados 
forem definidos sem que se recorra a nenhum dos 
instrumentos relacionados no item 1, exceto na hipó-
tese de fornecedor exclusivo, bem como quando não 
for promovida, na hipótese referida no alínea b do item 
7, a realização da avaliação ali prevista.

Outrossim, prevê-se no âmbito do referido projeto 
de lei que responderá pelo crime de malversação de 
recursos públicos qualquer pessoa que, por ação ou 
omissão dolosa ou culposa e se revestindo ou não da 
condição de servidor público, der causa à sua ocor-
rência ou dele se beneficiar, sujeitando-se a pena de 
reclusão, de cinco a doze anos, e multa. Além disso, 
dispõe-se que também cometem o aludido delito e 
se sujeitam à referida pena aquele que, investido em 
cargo, emprego ou função cujas atribuições incluam 
o controle da despesa abrangida, deixar de identifi-
car a configuração do delito a partir do momento em 
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que tomou conhecimento das circunstâncias que o 
envolviam.

A proposição em tela estatui também que a pena 
privativa de liberdade nela prevista será agravada em 
até um terço se, da ocorrência do crime, resultar dano 
ao erário superior ao valor definido na legislação própria 
como limite para realização de licitação na modalidade 
de concorrência para obras e serviços de engenharia 
ou sinistro seguido de morte, bem como que a multa 
será proporcional à extensão do dano causado à ad-
ministração pública e aplicada exclusivamente aos que 
em razão dele se beneficiarem direta ou indiretamen-
te, não podendo o respectivo valor exceder o dobro 
do ganho auferido.

Assevera ainda o citado projeto de lei que a pena 
de reclusão que estabelece poderá ser substituída pela 
de detenção diminuída de um a dois terços ou limitada 
à aplicação de multa se o réu for primário, desde que 
o dano causado ao erário seja inferior ao valor estabe-
lecido na legislação própria como limite mínimo para 
realização de licitação na modalidade de convite na 
contratação de obras e serviços de engenharia, bem 
como se aquele promover espontaneamente a repa-
ração do mencionado dano.

Ademais, prevê o projeto de lei sob análise que, 
para os fins nele previstos, devem ser considerados 
recursos públicos quaisquer bens e direitos integrantes 
do patrimônio de órgão da administração pública direta, 
de autarquias, de fundações, de empresas públicas, de 
sociedades de economia mista e de quaisquer outras 
entidades ou empresas direta ou indiretamente con-
troladas pela administração pública, mantidas parcial 
ou integralmente por recursos públicos ou sustentadas 
por obrigação de natureza financeira ou econômica 
prevista em lei e de caráter compulsório. Por seu tur-
no, incluir-se-iam na mencionada definição também 
os recursos de entidades fechadas de previdência 
complementar patrocinadas por empresas públicas, 
sociedades de economia mista e outras entidades e 
órgãos da administração pública.

Finalmente, busca-se estabelecer no âmbito da 
proposição em comento que, sem prejuízo da aprecia-
ção de outros aspectos, as perícias e análises técnicas 
elaboradas para a apuração do crime de malversação 
de recursos públicos deverão considerar a adequação 
da metodologia utilizada, a contemporaneidade dos 
valores envolvidos e a qualidade das informações 
disponíveis de forma a viabilizar a perfeita caracteri-
zação dos fatos.

Por se sujeitar o projeto de lei em tela à aprecia-
ção pelo Plenário desta Câmara dos Deputados, não 
foi designado prazo no âmbito desta Comissão para 
o oferecimento de emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei sob análise encontra-se com-
preendido na competência privativa da União para 
legislar sobre direito penal, sendo legítima a iniciativa 
e adequada a elaboração de lei ordinária para tratar 
da matéria (Art. 22, inciso I; Art. 48, caput; e Art. 61, 
caput, da Constituição Federal).

Tal proposição obedece, pois, aos requisitos for-
mais exigidos para a espécie normativa. Verifica-se 
também que seu conteúdo jurídico não afronta princí-
pios e normas de natureza material da Carta Magna, 
exceto quando nela se prevê idêntica pena para as 
modalidades dolosa e culposa do crime de malversa-
ção de recursos públicos e esta se afigura mais grave 
que as previstas em lei para outros crimes de potencial 
ofensivo mais elevado, o que parece não se coadunar 
com os pilares constitucionais da proporcionalidade 
e razoabilidade que sempre devem orientar a edição 
de leis penais.

No que tange à juridicidade, vislumbra-se que 
o projeto de lei em tela se encontra de acordo com 
princípios e fundamentos do ordenamento jurídico vi-
gente, salvo quanto à norma esculpida no inciso I do 
caput de seu art. 1o, cujo teor praticamente condicio-
na a existência do crime de malversação de recursos 
públicos ao resultado de perícia realizada posterior-
mente à sua prática da conduta por órgão oficial de 
controle, e à regra prevista em seu art. 4o, que trata 
de perícias e da apreciação de seus resultados. Tais 
disposições, além de se afigurar desnecessárias, pa-
recem afrontar os princípios do livre convencimento 
do juiz e do juiz constitucional (também denominado 
princípio do juiz natural), já que poderiam implicar a 
usurpação da função jurisdicional por órgãos oficiais 
de controle ou policiais.

A técnica legislativa empregada na proposição 
sob exame, por sua vez, encontra-se de acordo com 
os ditames da Lei Complementar no 95, de 26 de feve-
reiro de 1998, com as alterações introduzidas pela Lei 
Complementar no 107, de 26 de abril de 2001, exceto 
no que diz respeito à ausência de um artigo inaugural 
que enuncie o seu objeto. Impõe-se, assim, modificar 
o respectivo texto com vistas a adequá-lo às normas 
em questão. É recomendável ainda que ele seja ora 
aperfeiçoado mediante o emprego de vocabulário ju-
rídico e técnica de redação mais adequados.

No que diz respeito ao mérito, assinale-se que o 
conteúdo da iniciativa merece prosperar.

Com efeito, a legislação penal atualmente vigente, 
ao focar os processos por meio dos quais são desvia-
dos recursos públicos, termina se mostrando precária 
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para punir abusos. Estimula pessoas a conferirem apa-
rência lícita às suas condutas de maneira a cumprir 
procedimentos formais para a realização ou aumento 
de gastos públicos ou para a renúncia ou diminuição 
de receitas públicas, mas impunemente violar os fins a 
que os recursos públicos em verdade se destinam.

Louva-se, pois, a iniciativa do autor da citada pro-
posição, que busca proporcionar ao arcabouço jurídico 
um marco legal que possibilite estancar, até pela seve-
ridade das penas previstas, o escoadouro por onde são 
diariamente drenadas as expectativas da população 
que sustenta os cofres públicos. A prática das graves 
condutas nela previstas como crime pode até continu-
ar, mas não faltará mais no âmbito do ordenamento 
jurídico-penal a clara e precisa definição legal de sua 
natureza, abrangência e punibilidade.

Cumpre verificar que a proposta legislativa sob 
exame, mesmo que repercuta sobre o sistema de li-
citações e contratos ou se valha de alguns de seus 
conceitos, reclama apreciação desatrelada do respec-
tivo Estatuto (Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993). 
Não importariam, para a definição do crime que ora se 
pretende tipificar, os meios ou os instrumentos utiliza-
dos na quantificação de uma despesa sustentada por 
recursos públicos, qualquer que seja a sua natureza 
ou origem. Sobrepõe-se a isso a apreciação sobre o 
dispêndio com o objetivo de se verificar se ele se con-
forma com os fins a que se destina.

De outra parte, mostra-se adequado que as figu-
ras típicas incorporadas ao projeto em lei em tela sejam 
tratadas em legislação extravagante ao invés de se in-
seri-las no âmbito do Código Penal. Isto para evitar que 
se conceda indevida importância à condição jurídica 
de qual se reveste o autor do crime, circunstância que 
se afigura primordial na estrutura da lei penal básica 
substantiva, que trata em capítulos distintos os delitos 
cometidos por funcionários públicos e os praticados por 
particulares contra a administração pública.

Assinale-se ainda que, apesar de existir congru-
ência entre algumas práticas descritas na referida pro-
posição e a disciplina do peculato, a abordagem que 
pretende conferir àquelas é diferenciada à medida em 
que as condutas são tipificadas sem que se exija, para 
a configuração do respectivo delito, o dano ao erário 
ou o enriquecimento do agente público ou de outrem 
em razão de sua prática. Tal circunstância, aliás, ora 
surge apenas como agravante e não como aspecto 
exigido para configuração do tipo penal de que a pro-
posição em análise cuida. Entre as condutas caracte-
rizadas no inciso I de seu art. 1o, somente as que se 
mencionam nas alíneas c e d se vinculam à produção 
de resultado. Ainda assim, na primeira não se focaliza 
a administração pública, mas o destinatário da obra ou 

do serviço; na segunda, ao prejuízo ao erário não se 
exige que seja adicionado o enriquecimento de quem 
o provocou. Para que então reste afastada a aplicação 
do tipo penal do peculato e se subsuma a conduta ao 
delito que então se pretende tipificar, deve-se ter em 
vista o conteúdo do princípio da especialidade, que 
advoga a derrogação da lei geral pela específica.

Diante do exposto, o nosso voto é pela constitu-
cionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa 
e, quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto de Lei 
no 6.735, de 2006, na forma do substitutivo ora ofere-
cido e cujo teor segue em anexo.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2006. – Deputado 
Sérgio Miranda, Relator.

1o SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 6.735, DE 2006

Tipifica o crime de malversação de 
recursos públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei tipifica o crime de malversação 

de recursos públicos.
Art. 2o Considera-se crime de malversação de 

recursos públicos:
I – a definição em edital de licitação ou contrato 

administrativo de preço unitário ou global para reali-
zação de obra, aquisição de material ou contratação 
de serviço incompatível com o fixado pelo órgão ou 
entidade pública para tanto competente ou com o 
valor médio de mercado estabelecido a partir de sis-
tema oficial de registro de preço, quando houver, ou, 
se não existir, com o valor resultante de consulta que 
leve em conta o preço praticado por pelo menos três 
empresas, exceto na hipótese de exclusividade quan-
to à atividade;

II – a realização de serviços ou aquisição de ma-
teriais em quantidades significativamente superiores 
às indispensáveis para a execução do objeto do res-
pectivo contrato administrativo;

III – a aquisição de material inadequado, contra-
tação de serviço insatisfatório ou realização de obra 
incompatível com o resultado que dela se deve exigir 
mediante a celebração de contrato administrativo e 
com prejuízo mensurável em termos objetivos à quali-
dade, à vida útil, à segurança, à efetividade do serviço 
contratado ou à satisfação dos usuários da obra ou do 
serviço abrangidos;

IV – a produção ostensiva ou o reconhecimento 
e aceitação do rompimento do equilíbrio econômico-
financeiro de contrato administrativo de forma eviden-
temente prejudicial à administração pública;

V – o recebimento definitivo de material ou ser-
viço que não se apresente em conformidade com os 
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termos do respectivo edital de licitação ou contrato 
administrativo seguido de outorga de quitação quanto 
ao cumprimento da obrigação ao contratado;

VI – a definição imprecisa de objeto de contrato 
administrativo que dificulte ou inviabilize que se possa 
mensurar adequadamente a respectiva expressão mo-
netária ou como deve ser efetivada a sua execução;

VII – a realização de negócio relativo a quaisquer 
bens ou direitos, inclusive títulos e valores mobiliários, 
em que o preço praticado se revele incompatível com 
o valor decorrente de avaliação realizada por órgão 
ou entidade pública, inclusive de controle, ou por ins-
tituição idônea;

VIII – a concessão ou a manutenção de benefício 
de natureza previdenciária ou assistencial com valor 
superior ao legalmente estabelecido ou indevidamente 
em favor de seu destinatário;

IX – o pagamento de indenização em valor su-
perior à condenação imposta ao erário pelo Poder 
Judiciário ou, quando decorrer de decisão adminis-
trativa, de forma evidentemente desproporcional em 
relação à extensão do dano material cuja reparação 
aquela visa;

X – a restituição legalmente indevida de valor ar-
recadado a título de tributo ou contribuição social;

XI – a concessão ou reconhecimento de imunida-
de ou isenção de tributo ou contribuição social a quem 
não atenda aos requisitos legalmente estabelecidos ou 
a manutenção indevida de tais condições;

XII – a concessão ou reconhecimento legalmente 
indevido de anistia, remissão, compensação ou qual-
quer forma de extinção do crédito tributário cujo valor 
exceda aquele correspondente ao previsto no inciso II 
do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

XIII – a realização de publicidade institucional 
com intuito de promoção pessoal, inclusive mediante a 
utilização de símbolo, sinal ou frase padrão que permi-
ta a identificação direta do agente público beneficiado 
pela mensagem transmitida.

Art. 3o Comete o crime de malversação de recur-
sos públicos quem, revestindo-se ou não da qualida-
de de funcionário público, der, por ação ou omissão 
dolosa ou culposa, causa à sua ocorrência, dele se 
beneficiar ou, investido em cargo, emprego ou função 
cujas atribuições incluam o controle da despesa ou 
receita abrangida, deixar de identificar a prática do de-
lito logo que tomar conhecimento das circunstâncias 
que o envolvam, sujeitando-se à pena de reclusão de 
dois a dez anos e multa, se o crime for doloso, ou de 
detenção de seis meses a dois anos e multa, se o cri-
me for culposo.

§ 1o A pena aludida no caput deste artigo:

I – agravar-se-á em até um terço se, da prática do 
crime, resultar dano ao erário superior ao valor decor-
rente da aplicação do disposto na alínea c do inciso II 
do art. 23 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

II – será proporcional, no que se refere à multa, 
à extensão do dano causado ao erário;

III – aplicar-se-á exclusivamente, no que se refere 
à multa, àqueles que se beneficiarem do dano causa-
do ao erário, não podendo o respectivo valor exceder 
o dobro do ganho obtido.

§ 2o A pena de reclusão poderá ser substituída 
pela de detenção diminuída de um a dois terços ou 
apenas pela aplicação de multa se o réu:

I – for primário, desde que o dano causado ao 
erário não seja superior ao valor ao decorrente da apli-
cação do disposto na alínea a do inciso II do art. 23 da 
Lei no 8.666, de 1993; ou

II – promover espontaneamente, antes do ofere-
cimento da denúncia, a reparação do dano causado 
ao erário.

Art. 4o Para os fins desta Lei, consideram-se 
recursos públicos quaisquer bens e direitos integran-
tes do patrimônio da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, de autarquias, fundações, 
empresas públicas ou sociedades de economia mista 
ou ainda de quaisquer outras entidades ou empresas 
direta ou indiretamente controladas pela administração 
pública, mantidas parcial ou integralmente por subven-
ções previstas em orçamento público ou sustentadas 
por obrigações de natureza pecuniária previstas em 
lei e de caráter compulsório.

Parágrafo único. Estende-se o disposto no caput 
deste artigo aos recursos pertencentes a entidades fe-
chadas de previdência complementar patrocinadas por 
empresas públicas, sociedades de economia mista ou 
outras entidades e órgãos da administração pública.

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

Sala da Comissão, 8 de junho de 2006. – Deputado 
Sérgio Miranda, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

A apresentação de parecer à matéria ora em 
discussão por esta relatoria ocasionou pedido de vista 
por parte do nobre deputado Fernando Coruja. Após 
examinar mais detidamente a proposição, Sua Exce-
lência sustentou perante o relator a tese de que não 
cabe, para a figura penal nela aventada, a atribuição 
de modalidade culposa.

A relatoria assente com a ponderação, mas de-
seja alertar os nobres Pares acerca dos objetivos do 
autor ao incluir tal hipótese na definição do delito de 
que se cuida. É que de fato se deve evitar a prática no-



50814 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

civa que se pretende coibir no projeto quando fundada 
no argumento de que a autoridade responsável não 
era declaradamente interessada em sua ocorrência. 
Em tese, a exclusão do tipo culposo pode suscitar a 
defesa dos criminosos acusados de malversação de 
recursos públicos sob a alegação de que não deseja-
vam prejudicar o erário.

Essa distorção não se verificará na prática, con-
tudo, se o intérprete da nova lei atentar para as dis-
tinções entre delito culposo e ato conduzido por dolo 
eventual. Embora não se possa antecipar o entendi-
mento do Judiciário a respeito em relação à legislação 
sob enfoque, parece razoável concluir que as duas fi-
guras não se confundem. O administrador público que, 
conhecendo a necessidade de adotá-las, não se cerca 
de nenhuma das cautelas indispensáveis à proteção 
do patrimônio público na quase totalidade dos casos 
conhece as conseqüências de sua postura, mas não 
lhe interessa impedi-las. Incorre, pois, não em delito 
culposo, mas em ato viciado pela segunda forma de 
dolo prevista na legislação penal, o dolo eventual.

De todo modo, caberá ao juízo da causa e às au-
toridades encarregadas da apuração do crime discer-
nir a ocorrência de uma e outra hipótese no exame do 
caso concreto. Tratando-se de ato despido de caráter 
doloso, mas praticado com negligência, imprudência 
ou imperícia, a responsabilidade será cível e não penal. 
Na hipótese contrária, responderá o agente também 
nessa última esfera.

Ante o exposto, vota-se pela aprovação da maté-
ria, nos termos do substitutivo oferecido em anexo.

Sala da Comissão, 1 de setembro de 2006. – 
Deputado Sérgio Miranda, Relator.

2o SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO

PROJETO DE LEI No 6.735, DE 2006

Tipifica o crime de malversação de 
recursos públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei tipifica o crime de malversação 

de recursos públicos.
Art. 2o Considera-se crime de malversação de 

recursos públicos:
I – a definição em edital de licitação ou contrato 

administrativo de preço unitário ou global para reali-
zação de obra, aquisição de materiais ou contratação 
de serviços incompatível com o fixado pelo órgão ou 
entidade pública para tanto competente ou com o 
valor médio de mercado estabelecido a partir de sis-
tema oficial de registro de preço, quando houver, ou, 
se não existir, com o valor resultante de consulta que 
leve em conta o preço praticado por pelo menos três 

empresas, exceto na hipótese de exclusividade quan-
to à atividade;

II – a realização de serviços ou a aquisição de 
materiais em quantidades significativamente superio-
res às indispensáveis para a execução do objeto do 
respectivo contrato administrativo;

III – a aquisição de material inadequado, contra-
tação de serviços insatisfatórios ou realização de obra 
incompatível com o resultado que dela se deve exigir 
mediante a celebração de contrato administrativo e 
com prejuízo mensurável em termos objetivos à quali-
dade, à vida útil, à segurança do material adquirido, à 
efetividade do serviço contratado ou à satisfação dos 
usuários da obra ou do serviço abrangidos;

IV – a produção ostensiva ou a aceitação do rom-
pimento do equilíbrio econômico-financeiro de contra-
to administrativo de forma evidentemente prejudicial à 
administração pública;

V – o recebimento definitivo de material ou ser-
viço que não se apresente em conformidade com os 
termos do respectivo edital de licitação ou contrato 
administrativo seguido de outorga de quitação quanto 
ao cumprimento da obrigação ao contratado;

VI – a definição imprecisa de objeto de contra-
to que dificulte ou inviabilize que se possa mensurar 
adequadamente a respectiva expressão monetária ou 
como deve ser efetivada a sua execução;

VII – a realização de negócio relativo a quaisquer 
bens ou direitos, inclusive títulos e valores mobiliários, 
em que o preço praticado se revele incompatível com 
o valor decorrente de avaliação realizada por órgão 
ou entidade pública, inclusive de controle, ou por ins-
tituição idônea;

VIII – a concessão ou a manutenção de benefício 
de natureza previdenciária ou assistencial com valor 
superior ao legalmente estabelecido ou indevidamente 
em favor de seu destinatário;

IX – o pagamento de indenização em valor su-
perior à condenação imposta ao erário pelo Poder 
Judiciário ou, quando decorrer de decisão adminis-
trativa, de forma evidentemente desproporcional em 
relação à extensão do dano material cuja reparação 
aquela visa;

X – a restituição legalmente indevida de valor ar-
recadado a título de tributo ou contribuição social;

XI – a concessão ou reconhecimento de imunida-
de ou isenção de tributo ou contribuição social a quem 
não atenda aos requisitos legalmente estabelecidos ou 
a manutenção indevida de tais condições;

XII – a concessão ou reconhecimento legalmente 
indevido de anistia, remissão, compensação ou qual-
quer forma de extinção do crédito tributário;
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XIII – a realização de publicidade institucional 
com intuito de promoção pessoal, inclusive mediante a 
utilização de símbolo, sinal ou frase padrão que permi-
ta a identificação direta do agente público beneficiado 
pela mensagem transmitida.

Art. 3o Comete o crime de malversação de re-
cursos públicos, sujeitando-se à pena de reclusão de 
dois a dez ano e multa, quem, revestindo-se ou não 
da qualidade de funcionário público:

I – der, por ação ou omissão, causa à sua ocor-
rência, ou dele se beneficiar;

II – investido em cargo, emprego ou função cujas 
atribuições incluam o controle da despesa ou recei-
ta abrangida, deixar de identificar a prática do delito 
após tomar conhecimento das circunstâncias que o 
envolvem.

§ 1o A pena aludida no caput: deste artigo:
II – agravar-se-á em até um terço se, da prática 

do crime, resultar dano ao erário superior ao valor de-
corrente do disposto na alínea c do inciso II do art. 23 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

II – será proporcional, em relação à multa, à ex-
tensão do dano causado ao erário;

III – aplicar-se-á exclusivamente, no que se re-
fere à multa, àqueles que se beneficiarem do dano 
causado ao erário, não podendo exceder o dobro do 
valor do ganho obtido.

§ 2o A pena de reclusão poderá ser substituída 
pela de detenção, diminuída de um a dois terços ou 
apenas pela aplicação de multa se o réu:

I – for primário, desde que o dano causado ao 
erário não seja superior ao valor decorrente da aplica-
ção do disposto na alínea a do inciso II do art. 23 da 
Lei no 8.666, de 1993; ou

II – promover espontaneamente, antes do ofere-
cimento da denúncia, a reparação do dano causado 
ao erário.

Art. 4o Para os fins desta lei, consideram-se recur-
sos públicos quaisquer bens e direitos integrantes do 
patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, de autarquias, fundações. empresas 
públicas ou sociedades de economia mista ou ainda 
de quaisquer outras entidades ou empresas direta ou 
indiretamente controladas pela administração pública, 
mantidas parcial ou integralmente por subvenções pre-
vistas e orçamento público ou sustentadas por obriga-
ção de natureza financeira ou econômica prevista em 
lei e de caráter compulsório.

Parágrafo único. Estende-se o disposto no caput 
deste artigo aos recursos pertencentes a entidades 
fechadas de previdência complementar patrocinadas 
por empresa pública, sociedade de economia mista ou 
outras entidades e órgãos da administração pública.

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

Sala das Sessões, 1 de setembro de 2006. – 
Deputado Sérgio Miranda, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo, do Projeto de Lei no 6.735/2006, nos ter-
mos do Parecer, com complementação,do Relator, 
Deputado Sérgio Miranda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Tipifica o crime de malversação de 
recursos públicos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei tipifica o crime de malversação 

de recursos públicos.
Art. 2o Considera-se crime de malversação de 

recursos públicos:
I – a definição em edital de licitação ou contrato 

administrativo de preço unitário ou global para reali-
zação de obra, aquisição de materiais ou contratação 
de serviços incompatível com o fixado pelo órgão ou 
entidade pública para tanto competente ou com o 
valor médio de mercado estabelecido a partir de sis-
tema oficial de registro de preço, quando houver, ou, 
se não existir, com o valor resultante de consulta que 
leve em conta o preço praticado por pelo menos três 
empresas, exceto na hipótese de exclusividade quan-
to à atividade;
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II – a realização de serviços ou a aquisição de 
materiais em quantidades significativamente superio-
res às indispensáveis para a execução do objeto do 
respectivo contrato administrativo;

III – a aquisição de material inadequado, contra-
tação de serviços insatisfatórios ou realização de obra 
incompatível com o resultado que dela se deve exigir 
mediante a celebração de contrato administrativo e 
com prejuízo mensurável em termos objetivos à qua-
lidade, à vida útil, à segurança do material adquirido, à 
efetividade do serviço contratado ou à satisfação dos 
usuários da obra ou do serviço abrangidos;

IV – a produção ostensiva ou a aceitação do rom-
pimento do equilíbrio econômico-financeiro de contra-
to administrativo de forma evidentemente prejudicial à 
administração pública;

V – o recebimento definitivo de material ou ser-
viço que não se apresente em conformidade com os 
termos do respectivo edital de licitação ou contrato 
administrativo seguido de outorga de quitação quanto 
ao cumprimento da obrigação ao contratado;

VI – a definição imprecisa de objeto de contra-
to que dificulte ou inviabilize que se possa mensurar 
adequadamente a respectiva expressão monetária ou 
como deve ser efetivada a sua execução;

VII – a realização de negócio relativo a quaisquer 
bens ou direitos, inclusive títulos e valores mobiliários, 
em que o preço praticado se revele incompatível com 
o valor decorrente de avaliação realizada por órgão 
ou entidade pública, inclusive de controle, ou por ins-
tituição idônea;

VIII – a concessão ou a manutenção de benefício 
de natureza previdenciária ou assistencial com valor 
superior ao legalmente estabelecido ou indevidamente 
em favor de seu destinatário;

IX – o pagamento de indenização em valor superior 
à condenação imposta ao erário pelo Poder Judiciário 
ou, quando decorrer de decisão administrativa, de forma 
evidentemente desproporcional em relação à extensão 
do dano material cuja reparação aquela visa;

X – a restituição legalmente indevida de valor ar-
recadado a título de tributo ou contribuição social;

XI – a concessão ou reconhecimento de imunida-
de ou isenção de tributo ou contribuição social a quem 
não atenda aos requisitos legalmente estabelecidos ou 
a manutenção indevida de tais condições;

XII – a concessão ou reconhecimento legalmente 
indevido de anistia, remissão, compensação ou qual-
quer forma de extinção do crédito tributário;

XIII – a realização de publicidade institucional 
com intuito de promoção pessoal, inclusive mediante a 

utilização de símbolo, sinal ou frase padrão que permi-
ta a identificação direta do agente público beneficiado 
pela mensagem transmitida.

Art. 3o Comete o crime de malversação de re-
cursos públicos, sujeitando-se à pena de reclusão de 
dois a dez ano e multa, quem, revestindo-se ou não 
da qualidade de funcionário público:

I – der, por ação ou omissão, causa à sua ocor-
rência, ou dele se beneficiar;

II – investido em cargo, emprego ou função cujas atri-
buições incluam o controle da despesa ou receita abran-
gida, deixar de identificar a prática do delito após tomar 
conhecimento das circunstâncias que o envolvem.

§ 1o A pena aludida no caput: deste artigo:
II – agravar-se-á em até um terço se, da prática 

do crime, resultar dano ao erário superior ao valor de-
corrente do disposto na alínea c do inciso II do art. 23 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

II – será proporcional, em relação à multa, à ex-
tensão do dano causado ao erário;

III – aplicar-se-á exclusivamente, no que se re-
fere à multa, àqueles que se beneficiarem do dano 
causado ao erário, não podendo exceder o dobro do 
valor do ganho obtido.

§ 2o A pena de reclusão poderá ser substituída 
pela de detenção, diminuída de um a dois terços ou 
apenas pela aplicação de multa se o réu:

I – for primário, desde que o dano causado ao 
erário não seja superior ao valor decorrente da aplica-
ção do disposto na alínea a do inciso II do art. 23 da 
Lei no 8.666, de 1993; ou

II – promover espontaneamente, antes do ofere-
cimento da denúncia, a reparação do dano causado 
ao erário.

Art. 4o Para os fins desta lei, consideram-se recur-
sos públicos quaisquer bens e direitos integrantes do 
patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, de autarquias, fundações. empresas 
públicas ou sociedades de economia mista ou ainda 
de quaisquer outras entidades ou empresas direta ou 
indiretamente controladas pela administração pública, 
mantidas parcial ou integralmente por subvenções pre-
vistas e orçamento público ou sustentadas por obriga-
ção de natureza financeira ou econômica prevista em 
lei e de caráter compulsório.

Parágrafo único. Estende-se o disposto no caput 
deste artigo aos recursos pertencentes a entidades 
fechadas de previdência complementar patrocinadas 
por empresa pública, sociedade de economia mista ou 
outras entidades e órgãos da administração pública.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.
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PROJETO DE LEI No 6.862-A, DE 2006 
(Da Sra. Sandra Rosado)

Acrescenta § 3o ao art. 184 da Lei no 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, que “Institui o 
Código de Processo Civil”; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cida-
dania, pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação 
(relator: Dep. Antonio Carlos Biscaia).

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 
54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de proposição que modifica a contagem 
de prazos, prevendo que, nos casos em que as intima-
ções são feitas pela só publicação dos autos no órgão 
oficial, os prazos comecem a correr do segundo dia 
útil após a intimação.

Argumenta-se que, “para o desempenho dessa 
tarefa, o único meio seguro é fazer a leitura de todo o 
caderno reservado às intimações do Poder Judiciário”, 
daí a necessidade de mais um dia de prazo.

Não foram apresentadas emendas nesta Comis-
são, cabendo-nos o pronunciamento quanto à cons-
titucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e ao 
mérito da proposta.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei que ora se analisa atende aos pres-
supostos de constitucionalidade relativos à competência 
da União pra a matéria e à legitimidade de iniciativa, na 
forma dos arts. 22 e 61 da Constituição Federal.

Não há reparos a fazer quanto à juridicidade e à 
técnica legislativa.

No mérito, não vislumbramos qualquer objeção 
à proposição. A defesa dos direitos juridicamente pro-
tegidos necessita da devida instrumentalização, dos 
meios e recursos próprios para sua efetivação.

O aumento do prazo em um dia, além de facilitar 
o exercício da atividade advocatícia, indispensável à 
prestação da adequada justiça, não traz qualquer pre-
juízo à celeridade processual.

Assim, voto pela constitucionalidade, juridicidade, 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei no 6.862/2006, 
e, no mérito, pela sua aprovação. 

Sala da Comissão, 23 de maio de 2006. – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro-
jeto de Lei no 6.862/2006, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Antonio Carlos Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, Alexandre Cardoso, Almeida de Jesus, 
André de Paula, Bosco Costa, Colbert Martins, Darci 
Coelho, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Cam-
pos, João Almeida, João Lyra, João Paulo Cunha, José 
Divino, Leonardo Picciani, Luiz Carlos Santos, Luiz 
Couto, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribei-
ro Filho, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Lima, Paulo Magalhães, Ricardo Berzoini, Ro-
berto Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Zenaldo Coutinho, 
Zulaiê Cobra, Almir Moura, André Zacharow, Ann Pon-
tes, Celso Russomanno, Fernando Coruja, Herculano 
Anghinetti, Jaime Martins, João Paulo Gomes da Sil-
va, José Carlos Araújo, Léo Alcântara, Luciano Zica, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, Pedro Irujo 
e Severiano Alves.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE LEI No 7.072-A, DE 2006 
(Do Senado Federal) 

PLS no 342/2005 
Ofício (SF) no 792/2006 

Institui o Dia Nacional de Luta dos Po-
vos Indígenas; tendo parecer da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias, pela apro-
vação (relator: Dep. João Alfredo).

Despacho: Às Comissões de Direitos 
Humanos e Minorias; de Educação e Cultura; 
e de Constituição 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 Direitos 
Humanos e Minorias

I – Relatório

Chega-nos para ser apreciado o Projeto de Lei 
no 7.072, de 2006, de autoria do Senado Federal, que 
institui o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, a 
ser celebrado no dia 7 (sete) de fevereiro.
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No Senado Federal o Projeto tramitou sob o no 
342/2005, sendo autor o Senador Paulo Paim. A jus-
tificação da proposição apoia-se no resgate histórico 
da morte do líder indígena Sepé Tiaraju, há 250 anos, 
em conflito entre os índios Guarani e o exército bina-
cional, português e espanhol, às margens do Riacho 
Sanga da Bica, no atual município de São Gabriel, no 
Estado do Rio Grande do Sul.

Por despacho da Mesa, a matéria deve ser exa-
minada pelas Comissões de Direitos Humanos e Mi-
norias, Educação e Cultura, e Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Este é o relatório. 

II – Voto do Relator

Compete à Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias manifestar-se sobre os assuntos referentes 
às minorias étnicas e sociais, especialmente aos ín-
dios e às comunidades indígenas, regime das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, preservação 
e proteção das culturas populares e étnicas do País, 
nos termos do art. 32 – VIII, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados. 

A fixação da data comemorativa da “Luta dos 
Povos Indígenas” busca sua fundamentação em fatos 
históricos e tem como finalidade mobilizar a opinião 
pública em prol do fortalecimento dos movimentos de 
defesa dos direitos indígenas.

Para os povos indígenas a resistência à invasão 
de suas terras tradicionais constitui, desde o período 
do descobrimento até os dias atuais, a principal luta. 

No início do período colonial, nas terras brasilei-
ras viviam mais de seis milhões de pessoas, perten-
centes a cerca de 900 povos diferentes. Após o início 
do processo de colonização, doutrinação religiosa e 
escravização, centenas de povos foram exterminados 
e uma imensa riqueza cultural se extinguiu.

Não obstante as constantes agressões sofridas, 
ainda existem, no Brasil, mais de 700 mil pessoas, per-
tencentes a cerca de 235 povos, falando 180 línguas. 
Segundo informativo do Conselho Indigenista Missio-
nário – CIMI, a maioria vive em seus territórios tradicio-
nais, ainda com grande parte a ser demarcada e com 
alto índice de invasão. Há quantidade expressiva de 
indígenas morando em centros urbanos, povos ainda 
sem contato com a sociedade nacional e outros que 
hoje reassumem suas identidades até então ocultadas, 
pelo que vêm chamados “povos ressurgidos”.

No entanto, a terra indígena é um lugar sagrado 
para as atuais e futuras gerações, pois é referência 
básica dos seus valores vitais e é, por excelência, o 
campo de sua história.

O Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas 
será, portanto, um importante marco para a conscien-
tização, em nossa sociedade, da importância da luta 
pela defesa dos direitos indígenas, e será, também, 
gerador de oportunidades para o debate de propostas 
de apoio ao movimento indígena, e de discussão de 
novos caminhos e iniciativas. 

Nessa oportunidade, as forças dos setores da 
sociedade organizada e de grupos e entidades ci-
vis somar-se-ão, com o objetivo de se construir uma 
nova ordem e a conquista da autonomia dos povos 
indígenas.

Nesse dia, serão desenvolvidas diversas ativida-
des, tais como cursos, seminários, reuniões e produção 
de textos, com fundamento em permanentes reflexões 
sobre os desafios, perspectivas e novos caminhos a 
serem trilhados na defesa dos povos indígenas e a 
partir da experiência de cada povo.

Louvamos, assim, a iniciativa do autor da proposi-
ção, no Senado Federal, Senador Paulo Paim, e enten-
demos meritória a matéria, não apenas sob o ponto de 
vista do respeito e da defesa das comunidades indíge-
nas, mas, também, sob o prisma da consolidação dos 
direitos constitucionais que lhes são garantidos. 

Diante do exposto, manifestamos nosso voto 
favorável à aprovação do Projeto de Lei no 7.072, de 
2006, do Senado Federal. 

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2006. – 
Deputado João Alfredo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em 
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei no 7.072/2006, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado João Alfredo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh – Presidente, Luiz Al-

berto e Reinaldo Betão – Vice-Presidentes, Átila Lira, 
Iriny Lopes, João Alfredo, Leonardo Mattos, Luci Choi-
nacki, Pastor Reinaldo, Paulo Baltazar, Elimar Máximo 
Damasceno, Geraldo Thadeu e Perpétua Almeida.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 1.276-A, DE 2001 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

MENSAGEM No 1.710/00 
TVR No 571/00

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção da Cidadania e dos Direitos Huma-
nos – ACDH a executar, pelo prazo de três 
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anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária, na ci-
dade de Paraíso do Tocantins, Estado do 
Tocantins; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica 
legislativa, com substitutivo (relator: Dep. 
Roberto Magalhães).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR)

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório 

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova ato que autoriza 
a Associação da Cidadania e dos Direitos Humanos 
– ACDH a explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Paraíso do Tocan-
tins, Estado do Tocantins, pelo prazo de três anos, sem 
direito de exclusividade.

Em conformidade com o artigo 223, §3o da Cons-
tituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República submete ao Poder Legislativo a devida 
apreciação, porquanto o ato somente produzirá efeitos 
após deliberação desta Casa. 

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou o 
parecer do Relator na forma favorável, apresentando o 
presente Projeto de Decreto Legislativo em exame. 

É o relatório.

II – Voto do Relator

Cabe a esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania pronunciar-se a respeito da constitu-
cionalidade, juricidade e técnica legislativa da propo-
sição em análise, conforme estabelecido pelo Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, em seu 
artigo 32, IV, a).

A proposição atende aos requisitos constitucio-
nais formais no que se refere à competência legislativa 
da União e às atribuições desta Casa Legislativa, nos 
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
artigo 109, II do Regimento Interno.

Portanto, o Projeto de Decreto Legislativo em 
análise preenche todos os requisitos constitucionais 
formais, não contrariando preceitos ou princípios de 
nossa Carta Magna. 

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001, inexistindo aspectos materiais que possam 
interferir ou impedir a tramitação deste Projeto dentro 
desta Casa.

Entretanto, o PDC em exame, com data de 26 
de setembro de 2001, é anterior ao advento da Lei no 
10.597, de 2002, cujo parágrafo único do art. 1o altera 
a validade da outorga de 3 (três) para 10 (dez anos):

“Art. 1o O parágrafo único do art. 6o da Lei 
no 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 6o . ..................................................
Parágrafo único. A outorga terá validade 

de dez anos, permitida a renovação por igual 
período, se cumpridas as exigências desta Lei 
e demais disposições legais vigentes.’ (NR)”

Assim sendo, não existindo aspectos que possam 
obstar sua tramitação nesta Casa, voto no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legis-
lativa do Projeto de Decreto Legislativo no 1.276, de 
2001, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2006. – Depu-
tado Roberto Magalhães, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE DECRETO  
LEGISLATIVO No 1.276, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção da Cidadania e dos Direitos Humanos 
– ACDH a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Paraíso 
do Tocantins, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É aprovado o ato constante da Portaria no 

558, de 14 de setembro de 2000, que autoriza a Asso-
ciação da Cidadania e dos Direitos Humanos – ACDH 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2006. – 
Deputado Roberto Magalhães, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo, 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.276/2001, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Ro-
berto Magalhães.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert 
Martins, Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, 
João Almeida, João Campos, João Lyra, João Paulo 
Cunha, Luiz Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, 
Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, 
Paes Landim, Professor Irapuan Teixeira, Renato Ca-
sagrande, Roberto Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, 
Rubens Otoni, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Vi-
cente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê 
Cobra, Almir Moura, Ann Pontes, Fernando Coruja, 
Iriny Lopes, João Paulo Gomes da Silva, José Car-
los Araújo, José Pimentel, Luiz Eduardo Greenhalgh, 
Mauro Benevides, Moroni Torgan, Onyx Lorenzoni e 
Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO – CCJC

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção da Cidadania e dos Direitos Humanos 
– ACDH a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Paraíso 
do Tocantins, Estado do Tocantins.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É aprovado o ato constante da Portaria 

no 558, de 14 de setembro de 2000, que autoriza a 
Associação da Cidadania e dos Direitos Humanos 
– ACDH a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co-
munitária na cidade de Paraíso do Tocantins, Estado 
do Tocantins.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.155-A, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 
MENSAGEM No 917/2005 

TVR 810/2006

Aprova o ato que outorga concessão 
à Fundação Nelson Castilho para executar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, 
com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: Dep. Jamil Murad).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato constante 
do Decreto de 22 de dezembro de 2005, que outorga 
concessão à Fundação Nelson Castilho, para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Caldas No-
vas, Estado de Goiás.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
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às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.155, 
de 2006.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2006. – 
Deputado Jamil Murad, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo no 2.155/2006, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Jamil Murad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.252-A, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 
MENSAGEM No 758/2005 

TVR No 913/2006

Aprova o ato que outorga permissão 
à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão so-
nora em freqüência modulada, na cidade de 
Senador Guiomard, Estado do Acre; tendo 
parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: Dep. Fernando Coruja).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 239, de 22 de abril de 2005, que outorga 
permissão à Ecoacre Rádio, Jornal e Televisão Ltda. 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Senador Guiomard, 
Estado do Acre.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
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às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.252, 
de 2006.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2006. – 
Deputado Fernando Coruja, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 
2.252/2006, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006.– 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.253-A, DE 2006 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

MENSAGEM NO 924/2005

Aprova o texto do Protocolo Faculta-
tivo ao Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, adotado em Nova Iorque, 
em 16 de dezembro de 1966, e do Segun-
do Protocolo Facultativo ao Pacto Inter-
nacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
com vistas à Abolição da Pena de Morte, 
adotado e proclamado pela Resolução no 
44/128, de 15 de dezembro de 1989, com a 
reserva expressa no art. 2o; tendo parece-
res: da Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias, pela aprovação (relator: Dep. Luiz 
Couto); e da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação (relator: Dep. 
Bosco Costa).

Despacho: Às Comissões de: Direitos 
Humanos e Minorias; e Constituição e Justiça 
e de Cidadania (mérito e art. 54, RICD). 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

Publicação dos Pareceres das Comissões de 
Direitos Humanos e Minorias e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional desta Casa elaborou, na forma regimental, o 
projeto de Decreto Legislativo no 2.253, de 2006, com 
vistas a aprovar o texto do Protocolo Facultativo ao Pac-
to Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado 
em Nova Iorque, em 16 de dezembro de 1966, e do 
Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos, com vistas à Abolição 
da Pena de Morte, adotado e proclamado pela Reso-
lução 44/128, de 15 de dezembro de 1989.

O Projeto ressalva que ficam sujeitos à apre-
ciação do Congresso Nacional quaisquer atos que 
possam resultar em revisão do Tratado, assim como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

A proposição será submetida à análise do Ple-
nário desta Câmara dos Deputados, cabendo a Co-
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missão de Direitos Humanos e Minorias manifestar-se 
sobre seu mérito. 

II – Voto do Relator

O primeiro Protocolo Facultativo habilita o Comitê 
de Direitos Humanos das Nações Unidas, constituído 
pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
a receber e examinar as comunicações provenientes de 
indivíduos que se considerem vítimas de uma violação 
dos direitos enunciados no referido Pacto.

Assim, indivíduos sujeitos à jurisdição dos Es-
tados Partes poderão recorrer ao Comitê quando se 
considerarem vítimas de violação dos direitos decla-
rados no Pacto, desde que tenham esgotado todos os 
recursos internos disponíveis. Para tanto, devem apre-
sentar uma comunicação escrita ao Comitê para que 
esse a examine. Comunicações que já estejam sendo 
examinadas por outra instância internacional, ou cujo 
requerente não tenha esgotado todos os recursos in-
ternos disponíveis não serão examinadas.

O Comitê dará conhecimento das comunicações 
que lhe sejam apresentadas aos Estados Partes do 
presente Protocolo que tenham alegadamente viola-
do qualquer dispositivo do Pacto. Os Estados terão 
prazo de seis meses para encaminhar ao Comitê as 
explicações ou declarações que esclareçam a questão 
bem como, se for o caso, as medidas que porventura 
tenham tomado para remediar a situação.

Após, o Comitê examinará a situação em sessões 
realizadas a portas fechadas e comunicará suas con-
clusões ao Estado Parte interessado e ao indivíduo.

O texto é meritório. A adesão ao presente proto-
colo se coaduna com a política seguida pelo Brasil em 
suas relações externas, que, de maneira exemplar, de-
fende a proteção internacional do ser humano. Nessa 
linha, o País já admite a competência de importantes 
órgãos internacionais de direitos humanos, nos âmbi-
tos global e regional, para exame de casos individuais, 
como o Comitê para a Eliminação da Discriminação 
Racial, o Comitê para a Eliminação da Discriminação 
contra Mulheres e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. 

A aprovação da competência do Comitê das Na-
ções Unidas representa mais um avanço da política 
brasileira no reconhecimento do indivíduo, em algumas 
situações, como sujeito de direito internacional.

Por sua vez, o Segundo Protocolo Facultativo 
dispõe que nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de 
um Estado Parte no Protocolo será executado e que 
os Estados Partes devem tomar as medidas adequa-

das para abolir a pena de morte no âmbito da sua ju-
risdição.

A única reserva admitida pelo protocolo – que de-
verá ser formulada pelo Brasil – diz respeito à aplicação 
da pena de morte em tempo de guerra em virtude de 
condenação por infração penal de natureza militar de 
gravidade extrema cometida. Isso é necessário para 
harmonizar o texto ao disposto no artigo 5o, XLVII, da 
Constituição Federal, que admite a aplicação da pena 
de morte apenas em caso de guerra declarada, nos 
termos do art. 84, XIX, da Carta. 

O segundo protocolo também merece aprovação. 
Desde 1855 não é aplicada a pena de morte no Bra-
sil, dentre outros motivos, pelo fato de que a execução 
da pena de morte, além de não diminuir a prática de 
crimes atrozes, torna irremediável o erro judiciário. A 
Constituição Federal somente permite a aplicação da 
pena de morte em caso extremo, já tendo o País ade-
rido a outros tratados similares, a saber: Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos relativo à Abolição 
da Pena de morte.

Por todo o exposto, meu voto é pela aprovação do 
Projeto de Decreto Legislativo no 2.253, de 2006.

Sala da Comissão, 20 de julho de 2006. – Deputado 
Luiz Couto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, em 
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente 
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
2.253/2006, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Luiz Couto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Eduardo Greenhalgh – Presidente, Luiz Al-

berto e Reinaldo Betão – Vice-Presidentes, Átila Lira, 
Iriny Lopes, João Alfredo, Leonardo Mattos, Luci Choi-
nacki, Pastor Reinaldo, Paulo Baltazar, Elimar Máximo 
Damasceno, Geraldo Thadeu e Perpétua Almeida.

Sala da Comissão, 8 de novembro de 2006. – 
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA  
E DE CIDADANIA

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional desta Casa elaborou, na forma regimental, o 
projeto de Decreto Legislativo no 2.253, de 2006, com 
vistas a aprovar o texto do Protocolo Facultativo ao Pac-
to Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado 
em Nova Iorque, em 16 de dezembro de 1966, e do 
Segundo Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional 
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sobre Direitos Civis e Políticos, com vistas à Abolição 
da Pena de Morte, adotado e proclamado pela Reso-
lução 44/128, de 15 de dezembro de 1989.

O Projeto ressalva que ficam sujeitos à apreciação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam 
resultar em revisão do Tratado, assim como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 
artigo 49 da Constituição Federal, acarretem encargos 
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

A proposição será submetida à análise do Plenário 
desta Câmara dos Deputados, cabendo a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania se manifes-
tar quanto à constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e mérito nos termos regimentais.

II – Voto do Relator

A proposição atende aos preceitos constitucio-
nais formais. Constitui competência exclusiva da União 
manter relações com Estados Estrangeiros (Art. 21, 
inciso I, da Constituição Federal) e desta decorre a de 
celebrar com estes tratados, acordos e atos internacio-
nais. Referida atribuição será exercida privativamen-
te pelo Presidente da República com o referendo do 
Congresso Nacional (Art. 49, inciso I, e Art. 84, inciso 
VIII, da Lei Maior).

Quanto à constitucionalidade material, por sua 
vez, os protocolos assinados pelo Governo Brasileiro 
não afrontam a supremacia constitucional; ao contrário, 
harmonizam-se com os princípios que regem as rela-
ções internacionais da República Federativa do Brasil 
(Art. 4o, incisos I, II, V e IX, da Constituição Federal), 
pois promovem a proteção da dignidade da pessoa 
humana sem deixar de resguardar a independência 
nacional e a igualdade entre os Estados.

Posto isto, não há nada também a reparar quan-
to à juridicidade.

Passemos ao exame do mérito. 
O primeiro Protocolo Facultativo habilita o Comitê 

de Direitos Humanos das Nações Unidas, constituído 
pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 
a receber e examinar as comunicações provenientes de 
indivíduos que se considerem vítimas de uma violação 
dos direitos enunciados no referido Pacto.

Assim, indivíduos sujeitos à jurisdição dos Es-
tados Partes poderão recorrer ao Comitê quando se 
considerarem vítimas de violação dos direitos enun-
ciados no Pacto, desde que tenham esgotado todos 
os recursos internos disponíveis. Para tanto, devem 
apresentar uma comunicação escrita ao Comitê para 
que esse a examine. Comunicações que já estejam 
sendo examinadas por outra instância internacional, ou 
cujo requerente não tenha esgotado todos os recursos 
internos disponíveis não serão examinadas.

O Comitê dará conhecimento das comunicações 
que lhe sejam apresentadas aos Estados Partes do 
presente Protocolo que tenham alegadamente viola-
do qualquer dispositivo do Pacto. Os Estados terão 
prazo de seis meses para encaminhar ao Comitê as 
explicações ou declarações que esclareçam a questão 
bem como, se for o caso, as medidas que porventura 
tenham tomado para remediar a situação.

Após, o Comitê examinará a situação em sessões 
realizadas a portas fechadas e comunicará suas con-
clusões ao Estado Parte interessado e ao indivíduo.

A adesão ao presente protocolo se harmoniza 
com a política adotada pelo Brasil em suas relações 
externas. O País já admite a competência de impor-
tantes órgãos internacionais de direitos humanos, nos 
âmbitos global e regional, para o exame de casos indi-
viduais, como a Comissão e a Corte Interamericanas 
de Direitos Humanos, o Comitê para a Eliminação da 
Discriminação racial e o Comitê para a Eliminação da 
Discriminação contra as Mulheres. Assim, a aprova-
ção da competência do Comitê das Nações Unidas 
representa mais um avanço da política brasileira na 
defesa dos direitos humanos e no reconhecimento do 
indivíduo, em algumas situações, como sujeito de di-
reito internacional.

Vale também ressaltar o caráter subsidiário do 
Comitê, que somente poderá atuar após o prévio es-
gotamento dos recursos internos disponíveis. Somos, 
desse modo, favoráveis à aprovação do primeiro pro-
tocolo facultativo. 

Por seu turno, o Segundo Protocolo Facultativo 
estabelece que nenhum indivíduo sujeito à jurisdição de 
um Estado Parte no Protocolo será executado e que os 
Estados Partes devem tomar as medidas adequadas para 
abolir a pena de morte no âmbito da sua jurisdição.

A única reserva admitida pelo protocolo – que de-
verá ser formulada pelo Brasil – diz respeito à aplicação 
da pena de morte em tempo de guerra em virtude de 
condenação por infração penal de natureza militar de 
gravidade extrema cometida. Isso é necessário para 
harmonizar o texto com o disposto no artigo 5o, XLVII, 
da Constituição Federal, que admite a aplicação da 
pena de morte em caso de guerra declarada, nos ter-
mos do art. 84, XIX, da Carta. 

O texto também é meritório. Desde 1855 não é 
aplicada a pena de morte no país, dentre outros mo-
tivos, pelo fato de que a execução da pena de morte, 
além de não diminuir a prática de crimes atrozes, tor-
na irremediável o erro judiciário. Por sua vez, o Brasil 
já aderiu ao Protocolo à Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos relativo à Abolição da Pena de mor-
te, com disposições similares. 

Finalmente, o Projeto de Decreto Legislativo é 
bem escrito e respeita a boa técnica legislativa.
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Por todo o exposto, meu voto é pela constitucio-
nalidade, juridicidade e pela boa técnica legislativa do 
Projeto de Decreto Legislativo no 2.253, de 2006, e, no 
mérito, pela sua aprovação.

Sala da Comissão, 11 de julho de 2006. – Deputado 
Bosco Costa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião extraordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela constitucionalidade, juri-
dicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprova-
ção do Projeto de Decreto Legislativo no 2.253/2006, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Bosco 
Costa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, Osmar Serraglio 

e Mendonça Prado – Vice-Presidentes, Alexandre Car-
doso, André de Paula, Antonio Carlos Biscaia, Colbert 
Martins, Darci Coelho, Inaldo Leitão, Jamil Murad, Le-
onardo Picciani, Luiz Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo 
Ortiz, Nelson Trad, Neucimar Fraga, Odair Cunha, Ro-
berto Magalhães, Robson Tuma, Ronaldo Cunha Lima, 
Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, 
Carlos Abicalil, Fernando Coruja, Fleury, Herculano 
Anghinetti, Iara Bernardi, Iriny Lopes, João Fontes, José 
Carlos Araújo, José Pimentel, Léo Alcântara, Mauro 
Benevides, Moroni Torgan e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.270-A, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 
MENSAGEM No 248/2006 

TVR N 913/2006

Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Rádio Centenário de Araras 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade 
de Araras, Estado de São Paulo; tendo pare-
cer da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (relator: 
Dep. Fernando Coruja).

Despacho: À Comissão De Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54, RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 673, de 26 de dezembro de 2005, 
que renova, a partir de 13 de junho de 2001, a per-
missão outorgada à Rádio Centenário de Araras Ltda. 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada, na cidade de Araras, Estado de 
São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.270, 
de 2006.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2006. – 
Deputado Fernando Coruja, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
2.270/2006, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Fernando Coruja.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.271-A, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 
MENSAGEM No 250/2006 

TVR No 915/2006

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Comunitária Vicente Ferrer de Aragua-
tins a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Aragua-
tins, Estado do Tocantins; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania pela constitucionalidade, ju-
ridicidade e técnica legislativa (relator: Dep. 
Jamil Murad).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que 
se refere a Portaria no 147, de 16 de fevereiro de 
2005, que autoriza a Associação Comunitária Vi-
cente Ferrer de Araguatins a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade Araguatins, 
Estado do Tocantins.

De competência conclusiva das Comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados (art. 32, IV, a), cabe a esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pronunciar-se acerca da constitucionalidade, juridici-
dade e técnica legislativa do projeto em análise.

A proposição em tela atende aos requisitos cons-
titucionais formais relativos à competência legislativa 
da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos 
termos do art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legislativo 
o instrumento adequado para discipliná-la, conforme 
preceitua o art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria princípios ou regras da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua regular tramitação nesta Casa, nosso voto é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 2.271, de 2006.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2006. – 
Deputado Jamil Murad, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo no 2.271/2006, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Jamil Murad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.272-A, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 
MENSAGEM No 251/2006 

TVR No 916/2006

Aprova o ato que outorga permissão 
à Rádio Real FM Ltda. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada, na cidade de Rio Real, Estado 
da Bahia; tendo parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, 
pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa (relator: Dep. Sérgio 
Miranda).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se refere 
a Portaria no 254, de 2 de junho de 2004, que outorga 
permissão à Rádio Real FM Ltda. para explorar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
na cidade de Rio Real, Estado da Bahia.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.272, 
de 2006.

Sala da Comissão, 16 de outubro de 2006. – 
Deputado Sérgio Miranda, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
2.272/2006, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Sérgio Miranda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.274-A, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

MENSAGEM No 255/06 
TVR No 920/06

Aprova o ato que autoriza a Funda-
ção Educativa e Cultural de Itabira – MG 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Itabira, 
Estado de Minas Gerais; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: Dep. 
Ivan Ranzolin).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que 
se refere à Portaria no 683, de 28 de dezembro de 
2005, que autoriza a Fundação Educativa e Cultu-
ral de Itabira – MG a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Itabira, Estado 
de Minas Gerais.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos aos requisitos constitucionais for-
mais, podemos constatar que o projeto em exame não 
contraria preceitos ou princípios da Constituição em 
vigor, nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua 
constitucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.274, 
de 2006.

Sala da Comissão, 13 de Outubro de 2006. 
– Deputado Ivan Ranzolin, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo nº 2.274/2006, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Ivan Ranzolin.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.303-A, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 
MENSAGEM No 276/2006 

TVR No 935/2006

Aprova o ato que outorga permissão à 
Sistema Maior de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Elisiá-
rio, Estado de São Paulo; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania pela constitucionalidade, juri-
dicidade e técnica legislativa (relator: Dep. 
Vilmar Rocha).

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

Apreciação: Proposição sujeita à 
apreciação conclusiva (Parecer 09/90 – 
CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 208, de 14 de março de 2005, que 
outorga permissão à Sistema Maior de Comunicação 
Ltda para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada, na cidade de Elisiário, Estado 
de São Paulo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.303, 
de 2006.

Sala da Comissão, 9 de outubro de 2006. – 
Deputado Vilmar Rocha, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo no 2.303/2006, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Vilmar Rocha.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.306-A, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

MENSAGEM No 306/06 
TVR No 952/06

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção Barreirense de Cultura e Comunicação 
Social a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Novo 
Barreiro, Estado do Rio Grande do Sul; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: Dep. Jamil Murad).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu-
nicação e Informática, que aprova o ato a que se re-
fere a Portaria no 36, de 08 de fevereiro de 2006, que 
autoriza a Associação Barreirense de Cultura e Co-
municação Social a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Novo Barreiro, Estado do 
Rio Grande do Sul.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.306, 
de 2006.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2006. – 
Deputado Jamil Murad, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo no 2.306/2006, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Jamil Murad.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
No 2.317-A, DE 2006 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 
MENSAGEM No 272/2006 

TVR No 931/2006

Aprova o ato que autoriza a Associa-
ção de Radiodifusão Comunitária de Cam-
po Belo – MG a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de 
Campo Belo, Estado de Minas Gerais; ten-
do parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: Dep. Luiz Couto).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 09/90 – CCJR).

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 80, de 21 de janeiro de 2004, que 
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária 
de Campo Belo – MG a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Campo Belo , Estado 
de Minas Gerais .

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas 
parecem adequadas, conformando-se perfeitamente 
às normas estabelecidas pela Lei Complementar no 
95, de 1998, alterada pela Lei Complementar no 107, 
de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica le-
gislativa do Projeto de Decreto Legislativo no 2.317, 
de 2006.

Sala da Comissão, 11 de outubro de 2006. – 
Deputado Luiz Couto, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislati-
vo no 2.317/2006, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Luiz Couto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Sigmaringa Seixas – Presidente, José Eduardo 

Cardozo, Osmar Serraglio e Mendonça Prado – Vice-
Presidentes, André de Paula, Antonio Carlos Magalhães 
Neto, Bosco Costa, Cezar Schirmer, Colbert Martins, 
Darci Coelho, Edna Macedo, Jamil Murad, João Almei-
da, João Campos, João Lyra, João Paulo Cunha, Luiz 
Couto, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paes Landim, Pro-
fessor Irapuan Teixeira, Renato Casagrande, Roberto 
Magalhães, Ronaldo Cunha Lima, Rubens Otoni, San-
dra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Vilmar 
Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Almir Moura, 
Ann Pontes, Fernando Coruja, Iriny Lopes, João Paulo 
Gomes da Silva, José Carlos Araújo, José Pimentel, 
Luiz Eduardo Greenhalgh, Mauro Benevides, Moroni 
Torgan, Onyx Lorenzoni e Paulo Afonso.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2006. – 
Deputado Sigmaringa Seixas, Presidente.

COMISSÃO

ATAS COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

52ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 25ª reunião ordinária realizada em 15 
de setembro de 2004.

Às dez horas e um minuto do dia quinze de se-
tembro de dois mil e quatro, reuniu-se a Comissão de 
Educação e Cultura, no Plenário 10 do Anexo II da Câ-
mara dos Deputados, com a presença dos Senhores 
Deputados Carlos Abicalil – Presidente; César Bandeira 
e João Matos – Vice-Presidentes; Átila Lira, Celcita Pi-
nheiro, Chico Alencar, Eduardo Seabra, Gastão Vieira, 
Iara Bernardi, Ivan Valente, Lobbe Neto, Maria do Rosá-
rio, Marinha Raupp, Neyde Aparecida, Osvaldo Biolchi, 
Professor Irapuan Teixeira, Rogério Teófilo, Severiano 
Alves e Suely Campos – Titulares; Clóvis Fecury, Cos-
ta Ferreira, Eduardo Barbosa, Márcio Reinaldo Morei-
ra, Osmar Serraglio, Rafael Guerra, Selma Schons e 
Vanderlei Assis – Suplentes. Deixaram de comparecer 
os Deputados Alice Portugal, Bonifácio de Andrada, 
José Ivo Sartori, Kelly Moraes, Milton Monti, Nilson 
Pinto, Osvaldo Coelho e Professora Raquel Teixeira. 

ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu 
ao Plenário as Atas das 23ª e 24ª reuniões, realizadas 
no dia 25 de agosto. A Deputada Celcita Pinheiro so-
licitou a dispensa de leitura das Atas e, não havendo 
quem as quisesse discutir, em votação, as Atas foram 
aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE: 1. O senhor 
Presidente acusou o recebimento de convite do Conse-
lho Municipal de Educação e da Secretaria Municipal 
de Educação de Porto Alegre para fazer uma palestra 
sobre “Financiamento da Educação”, com uma abor-
dagem que contemple as discussões propostas pela 
Proposta de Emenda à Constituição que cria o Fundo 
de Financiamento da Educação Básica – Fundeb, no 
dia 27 de setembro, às 19 horas, em Porto Alegre/RS. 
Em votação, foi aprovada por unanimidade a partici-
pação do Presidente, Deputado Carlos Abicalil que, 
impossibilitado de comparecer, indicará membros da 
Comissão para representá-la; 2. convite para a apre-
sentação do documento final que resultará do debate 
a ser realizado pela união nacional dos dirigentes mu-
nicipais de educação – Undime, em Encontro Nacio-
nal sobre a proposta de Fundo de Financiamento da 
Educação Básica – Fundeb, dias 15 e 16 de setembro, 
em Brasília/DF. Em votação, foi aprovada por unanimi-
dade a participação do Presidente, Deputado Carlos 
Abicalil que, impossibilitado de comparecer, indicará 
membros da Comissão para representá-la; 3. convite 
para participação na Semana Acadêmica da Educa-
ção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Mandaguari, a realizar-se de 25 a 29 de outubro, em 
Mandaguari, Paraná. Em votação, foi aprovada por 
unanimidade a participação do Presidente, Deputado 
Carlos Abicalil que, impossibilitado de comparecer, 
indicará membros da Comissão para representá-la; 4 
– convite para participar da I Conferência Interparla-
mentar de Cultura, com a presença dos Presidentes 
das Comissões de Cultura, ou equivalentes, dos Con-
gressos Membros do Parlamento Latino-Americano 
– Parlatino, a realizar-se nos dias 21 e 22 de outubro, 
na sede permanente do Parlatino, na cidade de São 
Paulo. Em votação, foi aprovada por unanimidade a 
participação do Presidente, Deputado Carlos Abicalil 
que, impossibilitado de comparecer, indicará membros 
da Comissão para representá-la. Também acusou o re-
cebimento de correspondência do Núcleo de Pesquisa 
do Geempa que solicita o apoio desta Comissão na 
reprodução de materiais pedagógicos, em xerox, para 
serem utilizados na classe experimental de alfabetiza-
ção do Projeto “Sábados Culturais: Para Ler e Escre-
ver”. Sem discussão, foi aprovado por unanimidade o 
apoiamento da Comissão a esse Projeto de Alfatetiza-
ção. O Deputado Gastão Vieira assumiu a Presidência 
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da Mesa, nos termos regimentais. ORDEM DO DIA: 
A – Requerimentos: 1 – REQUERIMENTO No 133/04 
– do Sr. Carlos Abicalil – que “requer a realização da 
4ª Conferência Nacional de Educação e Cultura”. No 
uso da palavra, o Deputado Carlos Abicalil fez a defesa 
do seu requerimento e, não havendo quem o quisesse 
discutir, em votação, o requerimento foi aprovado por 
unanimidade. B – Proposições Sujeitas à Apreciação 
do Plenário: PRIORIDADE 2 – PROJETO DE LEI No 
3.379/04 – da Comissão de Legislação Participativa 
– SUG 55/2003 – que “assegura aos estudantes des-
vinculados da instituição de origem o fornecimento de 
declaração de conclusão dos períodos letivos cursados 
e de histórico escolar para fins de prosseguimento nos 
estudos e dá outras providências”. Relatora: Deputada 
Professora Raquel Teixeira. Parecer: pela aprovação, 
com emenda. O Deputado Lobbe Neto procedeu à 
leitura do parecer da relatora e, não havendo quem o 
quisesse discutir, em votação, foi aprovado por unani-
midade o parecer da relatora. ORDINÁRIA 3 – PRO-
JETO DE LEI No 2.860/00 – do Sr. Osmar Serraglio 
– que “atribui a presos temporários matriculados no 
ensino superior, o regime excepcional de exercícios 
fora do estabelecimento de ensino, previsto no De-
creto-lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969”. Relator: 
Deputado Bonifácio de Andrada. Parecer: pela apro-
vação, com substitutivo. O Deputado Severiano Alves 
procedeu à leitura do parecer do relator e, não haven-
do quem o quisesse discutir, em votação, foi aprovado 
por unanimidade o parecer do relator. C – Proposições 
Sujeitas à Apreciação Conclusiva pelas Comissões: 
PRIORIDADE 4 – PROJETO DE LEI No 1.822/03 – do 
Senado Federal – Benício Sampaio – que “institui o 
Dia Nacional de Controle do Colesterol, e dá outras 
providências”. Relatora: Deputada Professora Raquel 
Teixeira. Parecer: pela rejeição. A Deputada Celcita 
Pinheiro procedeu à leitura do parecer da relatora e, 
não havendo quem o quisesse discutir, em votação, 
foi aprovado por unanimidade o parecer da relato-
ra. 5 – PROJETO DE LEI No 2.521/03 – do Senado 
Federal – Antonio Carlos Valadares – que “altera os 
arts. 4o e 9o da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, dispondo sobre a obrigatoriedade 
de se garantir nas escolas de ensino fundamental e 
médio o acesso a bibliotecas, a laboratórios e à In-
ternet, bem como sobre a incumbência da União em 
elaborar e coordenar políticas de inclusão digital”. 
Relator: Deputado Colombo. Parecer: pela rejeição. 
O Deputado Eduardo Barbosa procedeu à leitura do 
parecer do relator e, não havendo quem o quisesse 
discutir, em votação, foi aprovado por unanimidade o 
parecer do relator. O Deputado Lobbe Neto apresentou 

requerimento de inversão de pauta, para que o item 
6 da pauta, o Projeto de Lei no 3.584/04 fosse apre-
ciado após o item 10. Sem discussão, o requerimento 
foi aprovado por unanimidade. O Deputado Eduardo 
Barbosa apresentou requerimento de preferência, para 
a imediata apreciação dos itens 19 e 23 da pauta, os 
Projetos de Lei no 3194/04 e no 3.062/04, respectiva-
mente. Sem discussão, o requerimento foi aprovado 
por unanimidade. PROJETO DE LEI No 3.194/04 – do 
Sr. Carlos Nader – que “”Dispõe sobre a criação de 
espaço reservado em casas de espetáculos, shows, 
teatros, cinemas e similares para deficientes físicos e 
dá outras providências.”” Relator: Deputado Eduardo 
Barbosa. Parecer: pela rejeição. Lido o parecer pelo 
relator e, não havendo quem o quisesse discutir, em 
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do 
relator. PROJETO DE LEI No 3.062/04 – do Senado 
Federal – Paulo Paim – PLS 379/2003 – que “dispõe 
sobre a instituição do Dia Nacional de Luta da Pessoa 
Portadora de Deficiência”. Relator: Deputado Eduardo 
Barbosa. Parecer: pela aprovação. Lido o parecer pelo 
relator e, não havendo quem o quisesse 

discutir, em votação, foi aprovado por unanimidade 
o parecer do relator. ORDINÁRIA : 7 – PROJETO DE LEI 
No 215/03 – do Sr. José Divino – que “autoriza o poder 
executivo a incluir o ensinamento do Código Nacional 
de Trânsito na grade curricular das escolas públicas 
e privadas, do maternal, ensino fundamental, ensino 
médio e curso normal, em todo território nacional e dá 
outras providências”. Relator: Deputado Murilo Zauith. 
Parecer: pela rejeição. O Deputado Gastão Vieira pro-
cedeu à leitura do parecer do relator e, não havendo 
quem o quisesse discutir, em votação, foi aprovado por 
unanimidade o parecer do relator. 8 – PROJETO DE LEI 
No 2.687/03 – do Sr. Professor Irapuan Teixeira – que 
“altera o art. 33 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.475, de 22 
de julho de 1997, para estender a obrigatoriedade de 
oferta de ensino religioso às escolas particulares”. Re-
latora: Deputada Professora Raquel Teixeira. Parecer: 
pela rejeição. O Deputado Lobbe Neto solicitou, e lhe 
foi concedida, vista da matéria, nos termos regimentais. 
9 – PROJETO DE LEI No 2.727/03 – do Sr. Professor 
Irapuan Teixeira – que “dá nova redação ao inciso III 
do § 1o do art. 36 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, para incluir conhecimentos de Política como 
parte do currículo do Ensino Médio”. Relator: Depu-
tado Antônio Carlos Biffi. Parecer: pela aprovação. O 
Deputado Ivan Valente procedeu à leitura do parecer 
do relator. Discutiram a matéria os Deputados Ivan Va-
lente e Átila Lira. Em votação, foi aprovado o parecer 
do relator, contra o voto do Deputado Gastão Vieira. 
10 – PROJETO DE LEI No 2.783/03 – do Sr. Mário 



50834 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

Assad Júnior – que “dispõe sobre a regulamentação 
da profissão de óptico optometrista”. Apensado: PL No 
3.739/2004. Relator: Deputado Átila Lira. Parecer: pela 
rejeição deste, e do PL No 3.739/2004, apensado. Lido 
parecer pelo relator e, não havendo quem o quisesse 
discutir, em votação, foi aprovado por unanimidade o 
parecer do relator. PROJETO DE LEI No 3.584/04 – do 
Poder Executivo – MSC 229/2004 – que “dá nova re-
dação ao § 5o do art. 3o da Lei no 8.948, de 8 de de-
zembro de 1994, acrescido pelo art. 47 da Lei no 9.649, 
de 27 de maio de 1998”. Relator: Deputado Colombo. 
Parecer: pela aprovação. A Deputada Iara Bernardi 
procedeu à leitura do parecer do relator. O Deputado 
Lobbe Neto apresentou voto em separado. Discutiu a 
matéria o Deputado Gastão Vieira e Átila Lira. A seguir, 
a Deputada Iara Bernardi apresentou requerimento, nos 
termos regimentais, de adiamento de votação. Fizeram 
uso da palavra, para encaminhamento da votação, os 
Deputados Severiano Alves, Ivan Valente e Gastão Vieira. 
Em votação, o Deputado Lobbe Neto solicitou a verifi-
cação de quorum. Constatada a falta de quorum para 
votação, o Presidente, Deputado Carlos Abicalil encer-
rou a reunião. Não deliberado. 11 – PROJETO DE LEI 
No 3.046/04 – do Sr. Antonio Cambraia – que “modifica 
a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá ou-
tras providências”. Relatora: Deputada Fátima Bezerra. 
Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 12 – PROJETO 
DE LEI No 3.404/04 – do Sr. Carlos Nader – que “”Altera 
o art. 89 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
– Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional.”” Relatora: Deputada Professora Raquel Teixeira. 
Parecer: pela rejeição. Não deliberado. 13 – PROJETO 
DE LEI No 3.635/04 – do Sr. Léo Alcântara – que “altera 
o inciso V do art. 1o da Lei no 10.179, de 06 de fevereiro 
de 2001”. Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago. Pa-
recer: pela aprovação. Não deliberado. 14 – PROJETO 
DE LEI No 776/03 – do Sr. Eduardo Cunha – que “cria 
o programa de incentivo ao atendimento voluntário para 
alunos com deficiência no aprendizado escolar”. Rela-
tora: Deputada Fátima Bezerra. Parecer: pela rejeição. 
Não deliberado. 15 – PROJETO DE LEI No 1.457/03 
– do Sr. Severino Cavalcanti – que “institui o programa 
de residência nos cursos de Agronomia, Engenharia Flo-
restal e Medicina Veterinária”. Relator: Deputado Rafael 
Guerra. Parecer: pela aprovação, com emendas. Não 
deliberado. 16 – PROJETO DE LEI No 2.132/03 – do Sr. 
Pastor Reinaldo – que “institui Campanha Educacional 
sobre Aleitamento Materno, nas Escolas de Ensinos 
fundamental e médio; hospitais, clínicas e maternida-
des, públicas ou privadas, bem como todo e qualquer 
estabelecimento ou espaço comunitário, que estimulem 
o aleitamento e a doação do leite materno e dá outras 
providências”. Relatora: Deputada Fátima Bezerra. Pa-

recer: pela rejeição. Não deliberado. 17 – PROJETO DE 
LEI No 1.875/03 – do Sr. Bismarck Maia – que “institui os 
Centros de Ensino Esportivo e dá outras providências”. 
Relator: Deputado Colombo. Parecer: pela rejeição. Não 
deliberado. 18 – PROJETO DE LEI No 6.088/02 – do Sr. 
Márcio Reinaldo Moreira – que “modifica a Lei no 9.610 
de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e con-
solida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Paulo Rubem Santiago. 
Parecer: pela aprovação. Não deliberado. 20 – PROJETO 
DE LEI No 250/03 – do Sr. Alberto Fraga – que “institui 
na República Federativa do Brasil a data de 13 de maio 
como sendo o dia da Polícia Militar”. Relator: Deputado 
Chico Alencar. Parecer: pela aprovação. Não delibera-
do. 21 – PROJETO DE LEI No 2.062/03 – do Sr. Babá 
– que “institui o ano de 2004 como “Ano da Auditoria e 
da Moratória da Dívida Externa Brasileira”, e dá outras 
providências”. Relator: Deputado Murilo Zauih. Parecer: 
pela rejeição. Não deliberado. 22 – PROJETO DE LEI 
No 2.903/04 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “institui o 
Dia Nacional do Forrozeiro”. Relator: Deputado Domi-
ciano Cabral. Parecer: pela aprovação, com substituti-
vo. Não deliberado 24 – PROJETO DE LEI No 3.217/04 
– do Sr. Gilberto Kassab – que “institui o Dia Nacional 
da Inclusão Digital”. Apensado: PL No 3.238/2004. Re-
lator: Deputado Colombo. Parecer: pela rejeição deste, 
e pela aprovação do PL No 3.238/2004, apensado. Não 
deliberado. 25 – PROJETO DE LEI No 3.246/04 – do 
Sr. Dr. Rosinha – que “dispõe sobre o hasteamento da 
bandeira do Mercosul”. Relator: Deputado Paulo Rubem 
Santiago. Parecer: pela aprovação deste na forma do 
Substitutivo adotado pela Comissão Parlamentar Con-
junta do Mercosul. Não deliberado. Nada mais havendo 
a tratar, às 11h26, o Presidente encerrou os trabalhos, 
antes convocando reunião de audiência pública para 
debater “A Inclusão de Assistentes Sociais e Psicólogos 
na Estrutura Funcional das Escolas – Projeto de Lei no 
837/2003”, a realizar-se a seguir, neste Plenário. E, para 
constar, eu, Anamélia Lima Rocha Fernandes, lavrei 
a presente Ata, que por ter sido lida e aprovada, será 
assinada pelo Presidente, Deputado Carlos Abicalil, e 
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

52ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária 

Ata da 28ª reunião extraordinária audiência 
pública realizada em 6 de outubro de 2004

Às onze horas e cinqüenta e quatro minutos do 
dia seis de outubro de dois mil e quatro, reuniu-se a 
Comissão de Educação e Cultura, no Plenário 10 do 
Anexo II da Câmara dos Deputados, em reunião de Au-
diência Pública para debater “A APRESENTAÇÃO DE 
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EMENDAS DA COMISSÃO, NA ÁREA DE CULTURA, 
AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DA UNIÃO 
PARA 2005” sob a presidência, alternada, dos Depu-
tados Carlos Abicalil e Celcita Pinheiro, em atenção à 
solicitação de uma audiência pública desta Comissão 
feita pelo senhor Ministro de Estado da Cultura, Gil-
berto Gil Moreira. Assinaram a lista de presença os 
senhores Deputados Carlos Abicalil, César Bandeira 
e João Matos – Vice-Presidentes; Átila Lira, Celcita 
Pinheiro, Chico Alencar, Gastão Vieira, Iara Bernardi, 
Lobbe Neto, Marinha Raupp, Professor Irapuan Tei-
xeira e Rogério Teófilo – Titulares; Colombo, Eduardo 
Barbosa, Humberto Michiles, Luiz Bittencourt, Murilo 
Zauith, Paulo Rubem Santiago e Rafael Guerra – Su-
plentes. Compareceram também os Deputados Dr. Hé-
lio, Gilmar Machado, Leonardo Monteiro e Mariângela 
Duarte, como não-membros. Deixaram de comparecer 
os Deputados Alice Portugal, Bonifácio de Andrada, 
Eduardo Seabra, Ivan Valente, José Ivo Sartori, Kelly 
Moraes, Maria do Rosário, Milton Monti, Neyde Apa-
recida, Nilson Pinto, Osvaldo Biolchi, Osvaldo Coelho, 
Professora Raquel Teixeira, Severiano Alves e Suely 
Campos. Justificaram a ausência as Deputadas Ney-
de Aparecida e Suely Campos. ABERTURA: Haven-
do número regimental, o senhor Presidente declarou 
abertos os trabalhos, agradeceu a presença de todos, 
esclareceu sobre as normas a conduzirem os traba-
lhos e convidou para compor a Mesa o senhor Ministro 
de Estado da Cultura, Gilberto Gil Moreira. A seguir, 
concedeu-lhe a palavra, para a sua explanação. Na 
fase de debates, fizeram uso da palavra os senhores 
Deputados Paulo Rubem Santiago, Chico Alencar, Iara 
Bernardi, Gastão Vieira, Celcita Pinheiro, Rogério Teófilo 
e Dr. Heleno. Após, o Presidente concedeu a palavra 
ao senhor Célio Roberto Turino de Almeida, da Secre-
taria de Programa e Projetos Culturais do Ministério 
da Cultura. Nada mais havendo a tratar, às 13h19, o 
Presidente encerrou os trabalhos, antes convocando 
os senhores Deputados para reunião ordinária a rea-
lizar-se no dia 13 de outubro, às 10h, neste Plenário, 
ressaltando ainda que estão programadas para este 
ano várias audiências públicas para debater questões 
da área da Cultura. E, para constar, eu, Anamélia Lima 
Rocha Fernandes, lavrei a presente Ata, que por ter 
sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, 
Deputado Carlos Abicalil, e publicada no Diário da 
Câmara dos Deputados, juntamente com as notas 
taquigráficas.

SRA. PRESIDENTA (Deputada Celcita Pinheiro) 
– Declaro abertos os trabalhos da presente reunião de 
audiência pública da Comissão de Educação e Cultura, 
que tem por objetivo a discussão sobre a apresentação 

de emendas da Comissão ao projeto de lei orçamen-
tária da União para 2005 na área de cultura.

Para tomar assento à Mesa, convido o Exmo. Sr. 
Ministro de Estado da Cultura, Gilberto Gil. 

Ao dar início à exposição, esclareço ao ilustre 
convidado e aos Srs. Parlamentares que a reunião 
está sendo gravada para posterior transcrição. Por 
isso, solicito que falem ao microfone. Após a exposição, 
passaremos aos debates. O expositor terá o prazo de 
20 minutos para suas considerações. 

Com a palavra o Ministro da Cultura, Gilberto Gil.
O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Muito bom-

dia a todos, à coordenadora da Mesa, Deputada Celcita 
Pinheiro, aos demais Deputados e a todos os presen-
tes, amigas e amigos da cultura brasileira. 

É um prazer muito grande estar presente na 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados.

Estive ontem no Senado Federal para levar aos 
Senadores pedido semelhante ao que lhes vou fazer 
hoje. Solicitei a S.Exas. ajuda para o Ministério. Pre-
cisamos do importante apoio do Congresso Nacional 
com relação especificamente ao caso das emendas 
das Comissões de Educação e Cultura das 2 Casas. 
Então, farei hoje a V.Exas. o mesmo pedido de ontem: 
fortalecimento dos recursos do Ministério da Cultura.

Estou aqui para compartilhar os conceitos que 
inspiram a ação do Ministério da Cultura, falar sobre 
alguns dos programas prioritários e das realizações 
desses quase 2 anos de Governo. Estou aqui também 
para pedir o apoio dos Srs. Deputados no sentido de 
elevarem os recursos orçamentários do Ministério da 
Cultura, para que possamos ampliar as realizações 
do País nesse setor. 

Aproveito para reiterar meu apreço por esta estrei-
ta colaboração entre o Executivo e o Legislativo, entre 
o MINC e esta Comissão, no sentido de valorizar a cul-
tura brasileira, considerando suas múltiplas dimensões 
e expressões, seus tantos sotaques e caras. 

Bem-vindo, Deputado Carlos Abicalil. 
Torço para que este pleito, que não é apenas do 

Ministério da Cultura, mas da cultura brasileira, de to-
dos os que prezam nossa cultura, venha a ter nesta 
Comissão a mesma terna e acolhedora recepção que 
teve no Senado Federal.

Desde o início do Governo, estamos lidando com 
as imensas possibilidades e potencialidades da cultura 
brasileira, medindo a realidade a partir dos sonhos, dos 
desejos e dos projetos de quem sabe que o Brasil e o 
povo brasileiro podem e merecem muito mais. Estamos 
lidando com as impossibilidades, tentando driblar os 
obstáculos, superar as atrofias, alargar o horizonte do 
possível. Pensando em tudo o que fizemos e em tudo o 



50836 Terça-feira 21 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Novembro de 2006

que pudemos fazer, estou convencido de que a cultura 
brasileira é o principal ativo deste País e de que o Poder 
Público nas 3 esferas precisa acordar para o potencial 
a que me referi. O que falta não é talento, qualidade, 
vontade, capacidade de produção, de preservação e 
de difusão de bens e serviços culturais; o que falta é 
política pública de cultura de verdade.

Estamos falando daquilo de que somos feitos 
como indivíduos, grupos sociais ou sociedade; do que 
nos é mais essencial, básico e profundo; do que nos 
identifica, nos impulsiona e nos potencializa; daquilo 
que nos faz brasileiros para além da carne e dos ossos, 
ou seja, para além do que é natureza. Essa essência 
que se apresenta de um modo plural é a cultura. 

O recente Relatório de Desenvolvimento Huma-
no, de 2004, da ONU, destaca o papel estratégico da 
cultura na atuação dos Governos; incorpora o acesso 
à cultura como indicador para avaliar a qualidade de 
vida e o desenvolvimento. O IDH, esse índice a que 
me refiro, a partir de agora coloca a cultura ao lado da 
educação, da saúde e de outras questões vitais. 

A cultura, portanto, não apenas é assumida pela 
ONU como tarefa de Governo, mas como tarefa prio-
ritária capaz de definir o grau de desenvolvimento de 
um país e de uma sociedade. 

Não se trata exatamente da diversidade cultural 
ou da intensidade da produção cultural, do talento dos 
artistas, dos gestores, mas do grau de acesso da popu-
lação à produção e afluição dessa diversidade ou dessa 
intensidade. É aí que entram as políticas públicas. É aí 
que a cultura se torna um dos direitos fundamentais 
do homem. É aí que os governos têm um papel que o 
mercado não substitui, até porque se trata de ajudar 
a desenvolver o próprio mercado cultural. 

A cultura é, portanto, componente vital do que 
chamamos cidadania e do que chamamos desenvolvi-
mento. E, para que cumpra o seu papel nessas 2 áreas, 
é fundamental que o Governo crie ambiente favorável 
a sua multiplicação, a sua afirmação. 

Quem faz cultura é a sociedade, não é o Estado. 
Cabe ao Estado, contudo, amplificar as possibilidades 
da produção cultural, multiplicar os canais de difusão 
e as oportunidades de acesso. A cultura é um dos 
pontos centrais no que podemos chamar de projeto 
nacional, ou seja, do país que temos e do que quere-
mos construir.

Na atual globalização, os países em desenvolvi-
mento têm a real possibilidade de inserção soberana, 
a partir de estratégias consistentes de crescimento 
sustentável, inclusão social e desenvolvimento cultural, 
incorporando as novas tecnologias da área do conhe-
cimento, que também é área da cultura.

As indústrias criativas, cuja denominação come-
ça a substituir a das indústrias culturais, movimentam 
1 trilhão e 300 milhões de dólares no planeta e têm 
vasto potencial de geração de empregos, de renda e 
de felicidade. 

No Brasil, a cultura movimenta muito mais do 
que 1% do PIB. Apenas na cidade do Rio de Janeiro, 
para dar um exemplo, as atividades culturais são res-
ponsáveis por 7% do PIB, empregam diretamente 600 
mil pessoas e geram nada menos do que 2 bilhões de 
reais apenas em impostos municipais. 

Um trabalho recente feito Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul mostra que cada real investido 
pelo Poder Público em cinema gera mais 3 reais para 
a economia local. 

Cultura, portanto, é economia, além de cida-
dania e de simbologia. E nessa economia da cultura 
nós, brasileiros, temos muito a oferecer e a conquis-
tar. Como diria Câmara Cascudo, em frase resgatada 
recentemente por uma campanha publicitária, o me-
lhor do Brasil é o brasileiro, e o melhor do brasileiro, 
ou seja, o que caracteriza basicamente o brasileiro, é 
a sua cultura.

Temos uma cultura rica, intensa, plural, reconhe-
cida no mundo inteiro. Curiosamente, nunca tivemos, 
à exceção de um ou outro momento, uma política pú-
blica de cultura, uma ação de Governo à altura da ex-
celência da nossa produção cultural e do talento dos 
nossos criadores. Há, portanto, um imenso potencial 
a realizar e uma dívida social histórica a resgatar. O 
investimento nessa área está ligado ao desenvolvi-
mento do País, com impactos objetivos e subjetivos 
sobre a vitalidade da economia e da sociedade brasi-
leira. Cultura gera auto-estima e renda; cultura faz um 
país e um povo.

Historicamente, porém, o Governo tem-se omitido 
do seu papel de investir na cultura, especialmente no 
que diz respeito aos recursos orçamentários, que são 
a principal fonte das políticas públicas e do custeio de 
um número significativo de instituições culturais públi-
cas, como museus, teatros, arquivos, bibliotecas e a 
televisão pública. 

O Governo Lula, diga-se de passagem, elevou 
os recursos da cultura, aumentando o teto da renúncia 
fiscal e retomando o patamar orçamentário anterior a 
2003 e 2002, trazendo esse patamar para o que temos 
hoje: em torno de 0,4% a 0,5% do Orçamento.

Também estamos viabilizando outras fontes com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, os bancos públicos, a loteria da cul-
tura, para a qual temos de aprofundar as negociações 
com o Ministério da Fazenda e as estatais. Mas isso 
não basta. 
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Um dos retratos mais expressivos dessa estranha 
omissão, que, juntamente com esta Comissão, espe-
ramos reverter, é o fato de que nos últimos 10 anos o 
orçamento do Ministério da Cultura tem sido o menor 
de todos os orçamentos ministeriais, criando uma evi-
dente desproporção entre o orçamento e a presença 
efetiva da cultura na vida social do País, para não fa-
lar da presença potencial. A UNESCO recomenda um 
patamar mínimo para Governos Federais de 1% para 
a cultura. Nos últimos anos o orçamento do MINC tem 
patinado entre escassos 0,3%, 0,4% e 0,5%, o que 
mencionei há pouco.

Venho já há algum tempo, desde o início da nossa 
gestão, desde que cheguei ao Ministério da Cultura, 
vocalizando a recomendação da UNESCO de que te-
nhamos 1% do Orçamento. Faço votos de que, até o 
final da nossa presença no Ministério da Cultura, este 
seja contemplado pelo Orçamento da União com esse 
1% necessário e recomendado pela UNESCO.

Que bom, portanto, que estejamos aqui para fa-
lar de cultura; de projetos que podem nos fortalecer 
ainda mais como cidadãos democráticos e motivados; 
de projetos que celebram aquilo que somos e temos 
de melhor; de projetos que foram concebidos para 
dialogar com a dimensão da cultura como produção 
simbólica, como direito à cidadania e como atividade 
econômica! 

Quero compartilhar com os Srs. Parlamentares 
3 políticas altamente prioritárias para o MINC, que su-
gerimos sejam objeto de emendas desta Comissão: a 
política de fomento a projetos de arte e cultura, a po-
lítica de criação dos Pontos de Cultura e a política de 
livro, leitura e bibliotecas públicas, que visa fazer com 
que todas as cidades brasileiras tenham pelo menos 
uma biblioteca de qualidade. 

Para a primeira, a política de fomento a projetos 
de arte e cultura, pleiteamos uma emenda abrangente, 
capaz de contemplar ações e projetos nas expressivas 
e riquíssimas áreas da expressão artística, ou seja, da 
música, das artes cênicas – teatro, dança, circo –, das 
artes visuais – artes plásticas e fotografia –, além de 
projetos especiais de fomento a bandas de pequenas 
cidades; a circulação de música erudita com o desa-
fio de chegar às populações de baixa renda; projetos 
para portadores de deficiência; apoio à construção, 
modernização e ao aparelhamento dos equipamentos 
culturais brasileiros; e projetos de capacitação de téc-
nicos de estímulo ao acesso e à formação de público 
para a arte nacional.

Nas áreas da música, das artes cênicas e das 
artes visuais, temos o grande desafio de ampliar a 
circulação e o acesso aos bens, serviços e equipa-
mentos.

Entre os projetos de circulação, que hoje são 
implementados de forma ainda modesta, mas eficien-
te, destacam-se o Projeto Pixinguinha, de música, e 
o Programa de Circulação Intra-Regional, de Artes 
Cênicas.

Em 2005, queremos fazer o Programa Nacional 
de Circulação de Teatro, Teatro Infantil e Dança, fa-
zendo com que a produção já existente possa chegar 
a todos os cantos do País.

Vale lembrar que essa emenda também con-
templa o apoio a projetos de inserção internacional 
da cultura brasileira, para que possamos empreender 
uma política de divulgação e exportação da cultura 
brasileira.

Ainda ontem, uma repórter japonesa me entre-
vistou para uma revista japonesa e me perguntou se 
existia no Ministério um programa específico para apoio 
à cultura brasileira, às artes brasileiras. Em particular, 
referia-se à música no exterior. Eu lhe disse que ainda 
não existe, mas que estamos em fase de implantação. E 
me lembrava exatamente de que viria aqui hoje propor 
que obtivéssemos recursos para, entre outras medi-
das, criar essa linha de apoio à programação nacional 
brasileira no exterior.

Refiro-me, por exemplo, a eventos como a Sai-
son 2005, na França, no ano que vem, e a Copa da 
Cultura, na Alemanha, em 2006, programas nos quais 
já estamos trabalhando.

Para executar as ações aqui indicadas, pleiteamos 
uma emenda de fomento a projetos em arte e cultura 
no valor de 120 milhões de reais.

O segundo programa que estamos indicando 
como prioritário é o Cultura Viva, cuja ação central é 
a instalação de Pontos de Cultura em todo o território 
nacional.

Está aqui o diretor desse programa, Sr. Célio, que, 
se possível, mais tarde vai dar algumas explicações 
mais aprofundadas sobre ele.

Como os senhores sabem, a sociedade brasileira 
é extremamente sábia e pródiga em sua capacidade 
de organização e desenvolvimento de ações culturais 
e sociais.

Ao Poder Público não cabe, portanto, ensinar o 
povo a pescar, nem dar o peixe. A sabedoria indica que 
o melhor a fazer é maximizar o potencial da pesca que 
a sociedade já faz. São casos de Pontos de Cultura: 
povos indígenas, quilombolas, doceiras, associações 
de pais e professores, agremiações estudantis, donas 
de casa, portadores de deficiência, trabalhadores rurais 
e urbanos, profissionais liberais; enfim, uma miríade de 
grupos que, organizados, constituem as milhares de 
associações e centros culturais que dão vida à cultura 
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brasileira no plano local, nas periferias, nas comuni-
dades, nos bairros.

Essas associações e ONGs constituem a nossa 
base, o nosso capital social mais ativo e valioso. Suas 
ações evidenciam quão forte, digno, criativo e empre-
endedor é o povo brasileiro.

Os Pontos de Cultura têm por objetivo propiciar 
condições para que as iniciativas culturais já existen-
tes sejam fortalecidas, potencializadas, a fim de reali-
zar o que desejarem e sonharem seus gestores e as 
comunidades onde cada uma se insere. Trata-se do 
principal programa social e de geração de renda para a 
juventude brasileira do Ministério da Cultura. Estamos 
criando uma rede horizontal e articulada de Pontos 
de Cultura, estendida por todo o País, que congrega 
associações localizadas prioritariamente em áreas de 
grande vulnerabilidade social.

Esse programa já está em sua primeira fase de 
implementação. O primeiro edital público foi lançado 
no mês de julho sem alarde. Em apenas 1 mês, 830 
entidades culturais de todo o País inscreveram-se para 
dele participar. Selecionamos 214 para a primeira fase. 
Cada uma receberá 150 mil reais para investir, durante 
2 anos e meio, em seu projeto.

Nesse primeiro aporte, entre outros bens, outros 
valores, haverá um kit multimídia em software livre, 
com estúdio digital de música e vídeo, 50 bolsas for-
necidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para 
jovens de 15 a 24 anos, que serão os monitores de 
cada Ponto de Cultura. Também estamos em proces-
so de negociação com o SEBRAE para o aporte de 
outros recursos no sentido da capacitação e da com-
plementação da formação dos gestores, dos agentes 
culturais que vão trabalhar nesses Pontos de Cultura 
com suas comunidades.

A meta do MINC é chegar a mil Pontos de Cultura 
em 2006, interligados pela Internet, em banda larga, 
produzindo arte, promovendo a inclusão digital, ge-
rando economia a partir da cultura, potencializando a 
produção cultural já feita pelas comunidades.

Teremos ainda os Pontões de Cultura, ou seja, 
novos centros culturais, que serão os vértices dessa 
rede, a serem construídos em cidades e regiões que 
jamais receberam qualquer investimento do Ministério 
da Cultura. Primeiro, deverá ser erguido um em Nova 
Iguaçu, no coração da Baixada Fluminense, com recur-
sos de uma emenda parlamentar – é bom que lembre-
mos. Esperamos fazer 50 Pontões até o fim de 2006, 
em parcerias com Prefeituras e Governos Estaduais.

Aproveito para dizer que os Pontos de Cultura 
podem ser objeto de uma emenda de Comissão para 
o conjunto do programa e, também, de emendas de 
cada Deputados, que sabem melhor do que nós onde 

estão as carências em suas áreas de atuação. O valor 
que pleiteamos para essa emenda é de 100 milhões 
de reais.

Para finalizar, a terceira política em destaque 
pelo MINC, como ressaltado anteriormente, refere-se 
à área do livro, leitura e bibliotecas públicas. Como se 
sabe, o acesso ao livro e à leitura é primordial para a 
constituição da cidadania plena, sendo, portanto, tarefa 
intransferível do Estado.

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil apontou, 
por exemplo, que 61% dos brasileiros adultos alfabeti-
zados têm muito pouco ou nenhum contato com livros; 
6,5 milhões de pessoas das camadas mais pobres da 
população dizem não ter nenhuma condição de adqui-
rir um livro; 73% dos livros estão concentrados com 
apenas 16% da população.

Tal contexto impõe uma ação consistente para 
o estímulo à leitura e para a instalação de bibliotecas 
públicas em cidades desprovidas ou escassamente 
providas desse equipamento cultural fundamental.

Aqui pleiteamos um importante aumento dos re-
cursos, para que possamos atingir a meta, da socie-
dade e não do Governo, de zerar o número de Municí-
pios sem bibliotecas, bem como de permitir que mais 
200 bibliotecas possam ser instaladas em grandes 
centros urbanos, em áreas de vulnerabilidade social, 
em parceria com cantores de hip-hop e outras tantas 
manifestações culturais que se dão hoje nessas áre-
as periféricas.

Considerando a extrema sensibilidade desta Co-
missão para questões públicas relevantes, não é pre-
ciso insistir muito sobre os impactos positivos dessa 
ação, que visa dar à população acesso ao livro, ao 
vasto saber nele contido e à libertadora experiência 
da leitura.

Para o tema, indicamos a emenda relativa à ins-
talação de bibliotecas, no valor de 50 milhões de reais, 
para cumprir o seguinte objetivo: implantar bibliotecas 
públicas em Municípios brasileiros que não dispõem 
delas e nas regiões metropolitanas em áreas social-
mente marginalizadas, possibilitando o acesso da 
população à informação e ao conhecimento e seu en-
riquecimento intelectual; apoiar e dinamizar as biblio-
tecas já existentes, fazendo com que funcionem como 
centros geradores de cultura.

Falei aqui aos Parlamentares, aos seus assesso-
res, a todos os que trabalham nesta Comissão sobre 
3 áreas, como poderia ter falado sobre muitas outras, 
como o audiovisual, a política de patrimônio cultural 
e museus ou as políticas para a cultura indígena e 
afro-brasileira. O fundamental é o pedido de apoio do 
Legislativo para que possamos elevar o orçamento do 
MINC em cerca de 250 milhões de reais.
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A cultura brasileira – não sou eu que digo, os 
senhores sabem melhor do que eu – precisa disso. 
E sabem muito melhor do que eu ainda que, além de 
precisar, ela merece. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Muitíssimo obrigado, meu caro e Exmo. Ministro Gil-
berto Gil, por essa valorosa exposição.

Quero, em nome da Comissão, externar que a 
recepção que fazemos neste ano – a quarta audiência 
pública relativa ao tema Cultura na Comissão de Edu-
cação e Cultura, recebendo pela terceira vez a visita de 
V.Exa. – não é apenas terna e acolhedora, como disse 
em seu texto de apresentação, mas também decisiva, 
posto que a exposição que V.Exa. fez aqui nos indica 
com muita clareza não apenas as necessidades e os 
valores, mas os objetivos e o alcance cidadão que tem 
política dessa natureza.

Ainda ontem, quando comemorávamos o aniver-
sário da Constituição Cidadã, o Ministério da Cultura 
pôde celebrar a assinatura de 2 grandes convênios, 
num dos quais pude ser testemunha, com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, na 
direção de afirmar uma política pública permanente, 
multiforme, brasileira e nacional, portanto desconcen-
trada e entrando nos múltiplos aspectos das regiões e 
expressões da cultura brasileira.

Feita essa consideração inicial e em vista do que 
foi exposto, devemos levar em conta não apenas o fi-
nal do texto, mas o texto inteiro expresso na soma de 
emendas, que é superior a 250 milhões de reais. No 
final, está 270 milhões de reais.

Mas o Ministro, já considerando que poderíamos 
ter dificuldades, fez um desconto de 20 milhões de re-
ais. Vamos trabalhar com os 270 milhões de reais da 
soma das proposições.

Reitero a inteligência e a perspicácia das propo-
sições, posto que contemplam as mais diversas formas 
de consideração da tradição da vida parlamentar, seja 
aquilo que é a incidência temática da proposição que 
se faz sobre o Orçamento, seja a incidência regional, 
que se conhece no jargão popular como paroquialismo 
da vida parlamentar e da decisão sobre Orçamento, 
mas que, nesse aspecto, contempla não só a sensibi-
lidade dos Parlamentares das múltiplas regiões, mas 
também a generosidade da política pública e a diver-
sidade que deve alcançar. Isso expressa com muita 
veemência a sabedoria das proposições para além 
do quadro de necessidades apresentado aqui com 
bastante brilhantismo por V.Exa.

Tal como foi anunciado inicialmente pela Deputada 
Celcita Pinheiro, teremos agora um debate. Já previno 
os participantes de que há um compromisso comum 
nosso, da Presidência da Comissão e do Ministro Gil-

berto Gil, às 13h, na Presidência do Senado Federal, 
com o Senador José Sarney. Digo isso para que pos-
samos dimensionar a participação no tempo.

Sugiro, por essa razão, tendo em vista o número 
de inscritos e inscritas para o debate, que o façamos 
em 2 blocos de intervenções. O Ministro fará, portanto, 
redargüição a cada bloco de interlocutores.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o 
Deputado Paulo Rubem Santiago.

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO 
– Sr. Ministro de Estado da Cultura, Gilberto Gil; prezado 
Presidente, Deputado Carlos Abicalil; Deputada Celcita 
Pinheiro; Deputada Iara Bernardi; Sras. e Srs. Depu-
tados, cumprimento mais uma vez o Ministro Gilberto 
Gil, que vem a esta Comissão expressar sua postura 
democrática, companheira, solidária no que se refere 
à Comissão de Educação e Cultura, que nos 2 anos 
do Governo do Presidente Lula tem aberto suas por-
tas para o debate de inúmeras questões importantes 
vinculadas à execução da política cultural no País.

Abordarei alguns pontos específicos, não sem 
antes ressaltar que continua de pé e certamente vai 
provocar a manifestação de Deputados desta Comissão 
a proposta de destinação de pelo menos 1% do Orça-
mento da União para a cultura. Talvez até devêssemos 
reivindicar mais, porque, ao separarmos as dotações de 
custeio, pessoal e administração do próprio Ministério, 
não restam recursos dessa ordem para os investimen-
tos necessários, como pleiteia o Ministro.

Em segundo lugar, temos uma eterna discussão 
sobre o Orçamento que é aprovado e eventualmente 
suplementado versus o Orçamento efetivamente exe-
cutado.

Não foi possível à assessoria da Comissão mu-
niciar-nos dessas informações para que pudéssemos, 
a esta altura do ano, discernir entre os programas que 
foram aprovados com as respectivas dotações e aque-
les que efetivamente conseguiram as maiores margens 
de execução orçamentária.

Estamos diante de uma proposição que envolve 
3 projetos: os Pontos de Cultura, os projetos referentes 
à implantação de bibliotecas e o programa de fomento 
a projetos de arte e cultura. Quando me refiro a essa 
situação de Orçamento aprovado e suplementado ver-
sus Orçamento executado, faço-o em função do baixo 
nível de execução efetiva da emenda que aprovamos, 
de 20 milhões de reais, no tocante a fomento a proje-
tos de arte e cultura. Essa emenda chegou à ordem 
de 20 milhões de reais após os vetos, teve dotação 
inicial de 22 milhões 522 mil 392 reais. Houve rema-
nejamento de créditos; enfim, foram empenhados 3 
milhões de reais e liquidados 2 milhões de reais. Em 
números equivalentes ao dia 24 de setembro de 2004, 
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só foram efetivamente autorizados 9,20%. Isso quase 
no fim do mês de setembro, 3 meses antes do encer-
ramento do exercício.

Então, a própria perspectiva de termos emendas 
não nos é de todo alentadora. Se aprovamos nesta 
Comissão emenda de 20 milhões de reais, e só foi 
possível obter a liberação de 9,20% do total desse 
valor, creio que continuamos convivendo de forma 
complicada com os 3 grandes problemas para quem 
pretende fazer o Orçamento plenamente executável: a 
desvinculação dos recursos da União, os constantes 
contingenciamentos e as modificações, algumas até 
já anunciadas nas metas do superávit em relação ao 
conjunto das contas.

Quero elogiar o Ministro Gilberto Gil pela iniciativa 
em relação ao projeto dos Pontos de Cultura. Somos 
um país em constante efervescência cultural, apesar 
da desnutrição cultural no tocante ao financiamento, 
ao apoio e às atividades que proliferam em todos os 
lugares do País.

Prova disso, em pleno calendário eleitoral, foi 
a enormidade de propostas apresentadas ao Minis-
tério, quando o foco das atenções não era a rotina 
cotidiana das ações culturais, mas o debate eleitoral 
municipal.

Isso demonstra a vitalidade que estamos enfren-
tando. E o Ministro certamente contará com as posi-
ções favoráveis dos Deputados quanto à aprovação 
dessas emendas. Mas nossa grande preocupação é 
exatamente, na proposta orçamentária para o exercício 
de 2005, termos condições de avançar.

Acabamos de registrar um aumento, um excesso 
de arrecadação, matéria clássica para qualquer proje-
to de modificação de dotação orçamentária, seja pela 
lei orçamentária que se vota, seja pela aprovação de 
créditos suplementares. Então, se temos verificado 
excesso de arrecadação, se temos possibilidade de 
reverter a engenharia em que entram desvinculação, 
contingenciamento e mudança das metas, o que pode 
ser feito para que tenhamos a garantia de que uma 
nova emenda desse valor, de 270 milhões de reais, 
tenha efetivamente condições de execução viável? A 
emenda de 20 milhões de reais, que foi aprovada, teve 
até o fim de setembro apenas 2 milhões e 34 mil reais 
executados. Evidentemente, se dependesse apenas 
do Ministro, teríamos chegado a 100%.

Mas me parece que a Comissão deve posicionar-
se em relação a essa matéria, em relação aos Ministé-
rios da área econômica, senão estaremos frustrando as 
expectativas da sociedade, da juventude, das ONGs, 
das entidades, que apresentam – e li rapidamente 
– projetos nas mais diferentes áreas: vídeo, dança, li-
teratura, artes, artesanato, cultura, juventude. Se não 

tivermos a garantia de que emenda aprovada é emenda 
executada, vamos frustrar essa expectativa.

É preciso que discutamos isso e, se for o caso, 
até nos posicionemos perante os Ministérios da área 
econômica, para que não sejamos firmes apenas na 
execução quanto aos compromissos com as entidades 
financeiras. Para as entidades financeiras, não há con-
tingenciamento, não há desvinculação, não há redução 
das metas de superávit. Então, é preciso que, se o cos-
tume for de fidelidade ao que é aprovado no Orçamento 
para a área financeira, que o seja para o financiamento 
pleno das emendas da área da cultura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Muito obrigado, caro Deputado Paulo Rubem San-
tiago.

Concedo a palavra ao Deputado Chico Alencar.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Bom-dia 

a todos, Deputada Celcita Pinheiro e Deputado Carlos 
Abicalil, que nos presidem; Ministro Gilberto Gil. Creio 
que a idéia de que a cultura não é inimiga do merca-
do e de que o mercado não pode tudo em relação à 
cultura, e, em segundo lugar, de que o Poder Público 
tem tarefas na cultura que o mercado não cumpre é 
consenso entre todos nós, e é muito importante que 
o Ministério continue insistindo nisso.

Vamos trabalhar, então, com as metas funda-
mentais. Desde já, creio que esta Comissão pode e 
deve assumir a meta recomendada pela UNESCO: 1% 
do Orçamento Geral da União para a cultura. Temos 
meta e temos prazo: até a votação do Orçamento de 
2006. Em 2006, poderemos garantir para a nova ges-
tão – que opera sempre com o Orçamento votado na 
gestão anterior – esse 1%, para mostrar que somos 
moderados e pacientes, mas firmes. Quando o Ministé-
rio propõe a elevação para 250 milhões de reais – 270 
milhões de reais se somarmos esses programas –, já 
estamos superando esse 0,5%. Não sei exatamente 
a quanto chegaremos. Mas essa promoção é lenta, 
gradual e segura.

Teria, então, algumas perguntas a fazer ao Mi-
nistro em relação aos 3 projetos centrais. No projeto 
de fomento da arte e da cultura, há uma menção ao 
Pixinguinha e a alguns outros, ao de Circulação Intra-
Regional de Artes Cênicas e, para 2005, ao Programa 
Nacional de Circulação de Teatro, Teatro Infantil e Dan-
ça. Gostaria de saber melhor como isso está sendo en-
caminhado e que programas já estão sendo veiculados 
em relação especificamente a teatro infantil e dança. 
Que veículos estão encaminhando esse programa ou 
o que está sendo pensado para 2005?

A outra proposta é quanto aos mil Pontos de Cul-
tura, ao programa Cultura Viva, 100 milhões de reais. 
Fiquei em dúvida sobre quantos já estão implemen-
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tados hoje. São 214? São só 50 monitores? Isso não 
é insuficiente? Enfim, são dúvidas em relação ao que 
ouvi aqui na explanação do Ministro. 

(Intervenção inaudível.)
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Não. São 

50 bolsas fornecidas para jovens de 15 a 24 anos, que 
serão os monitores de cada Ponto de Cultura.

O SR. CÉLIO TURINO – São 50 em cada Ponto.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Ah, são 

50 em cada um dos 214 pontos.
O SR. CÉLIO TURINO – Com o Ministério do Tra-

balho, teremos a disponibilização de 50 mil bolsas para 
o próximo ano. A princípio, seriam 30 mil, porque serão 
600 Pontos no próximo ano. Mas temos uma margem 
para aumentar um pouco em alguns pontos.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Então, 
são 50 bolsas para cada Ponto.

O SR. CÉLIO TURINO – Para cada Ponto.
O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Na pers-

pectiva dos mil Pontos. Ah, ficou claro. E hoje são 214 
já funcionando. Se bem entendi, os Pontos de Cultura 
são outro nome para as Casas de Cultura? 

Encerrarei rapidamente, para outros poderem 
fazer suas perguntas. Quanto aos Pontos de Cultura, 
gostaria de confirmar se são hoje 214 em funciona-
mento e se são outro nome para as Casas de Cultu-
ra. Pergunto também em relação ao espaço físico. A 
Casa de Cultura da Rocinha, por exemplo, é um Pon-
to de Cultura, pelo que entendi, em que um conjunto 
de estímulos a manifestações artísticas e cursos são 
programados e viabilizados.

Finalmente, em relação ao programa da leitura, 
do livro e da biblioteca, fiquei impressionado ao saber 
que, por aproximação, arredondando, 80% da aqui-
sição e leitura de livros no Brasil estão concentrados 
em 20% da população. Pode-se calcular 80% para 
20%. Isso é um absurdo, é uma concentração de sa-
ber, pelo menos do saber da leitura, impressionante. A 
proposta é, até o final da gestão, haver uma biblioteca 
pública em cada um dos 5.700 Municípios brasileiros. 
Atualmente, como está essa situação? Pela proposta, 
avançaremos para quantos Municípios, com esses 50 
milhões de reais, em 2005?

Encerro por aqui. No mais, é a luta: carne, ossos 
e espírito pela cultura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Obrigado, Deputado Chico Alencar.

A próxima oradora é a Deputada Iara Bernardi.
A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI – Sr. 

Ministro, fui contemplada com as perguntas e uma 
melhor explicitação dos projetos feita pelo Deputado 
Chico Alencar, que me antecedeu. Mas também gosta-
ria que o Ministro falasse sobre o tema citado no final: 

a política de patrimônio cultural em museus. Sei que 
o Ministério apresenta hoje 3 prioridades e projetos 
que eu gostaria que fossem melhor explicados. Mas 
o que vai acontecer, quais serão a política, as parce-
rias, os recursos externos com relação ao patrimônio 
e aos museus?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Obrigado, cara Deputada Iara Bernardi.

Concedo a palavra ao Deputado Gastão Vieira.
O SR. DEPUTADO GASTÃO VIEIRA – Sr. Minis-

tro, seja bem-vindo mais uma vez a esta Comissão; Pre-
sidente Carlos Abicalil, parabéns, estamos avançando 
nessa questão das emendas. Hoje o Ministro vem, traz 
suas propostas e vai-nos dar tempo para conhecê-las 
e discuti-las. Portanto, é um avanço.

Sr. Ministro, estou muito interessado nos proje-
tos citados. Vejo aqui uma lista de projetos aprovados 
dos Pontos de Cultura, e vejo que há uma prevalência 
extraordinária de entidades não-governamentais be-
neficiadas por isso. Precisamos incentivar as Prefeitu-
ras a assumir o papel cultural em cada um dos nossos 
Municípios. Portanto, nada tenho contra entidades e 
ONGs que contribuem e trabalham, porque, quando 
não se dá muita atenção a essas manifestações, a so-
ciedade civil acaba substituindo o Poder Público. Mas 
o nosso papel é incentivar o Poder Público a assumir, 
por menor que seja o Município, uma política perma-
nente de incentivo cultural. 

Sr. Ministro, isso me preocupa, sou Parlamentar. 
Esse programa foi lançado há pouquíssimo tempo, e já 
há uma lista muito grande de projetos aprovados. Não 
vou usar a expressão “reserva de mercado”, mas que 
o senhor determinasse que houvesse uma reserva de 
Governo para atendimento às Secretarias Municipais 
de Educação. Senão, aqui haverá um monopólio com-
pleto de entidades da sociedade civil. O terceiro setor 
está dominando tudo. No meu Estado, há 4 entidades 
da sociedade civil.

Esse é o meu apelo. No mais, parabéns. Esta-
mos aqui dispostos a colaborar. Alcântara agradece 
muito sua visita, particularmente eu, porque graças a 
ela melhoramos enormemente a auto-estima daquele 
povo. A Prefeita interina ganhou as eleições, e esta-
mos esperando o senhor lá em Alcântara para mais 
uma visita. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Obrigado, Deputado Gastão Vieira. 

Concedo a palavra, para minha alegria, ao Mi-
nistro Gilberto Gil.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Começa-
rei exatamente pelas questões do Deputado Gastão 
Vieira. 
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Está previsto que em todos os projetos propostos 
pelo Ministério da Cultura a assunção por parte das 
Prefeituras Municipais ou mesmo das Secretarias de 
Governos Estaduais de parcelas significativas desses 
programas é da própria natureza deles. Que os Gover-
nos, por meio de suas Secretarias, venham a realizar 
muitas das ações propostas nos vários programas. 
Naturalmente, este é um dos desejos, uma das ações, 
uma das metas políticas dos programas. 

No caso, por exemplo, dos Pontos de Cultura, 
temos a expectativa de que as Prefeituras Municipais, 
mediante suas Secretarias e outros órgãos, venham 
a assumir, até com seus próprios recursos, a instala-
ção deles. 

O que a política pública faz, além de propor a 
instalação desses Pontos de Cultura, no caso desta 
política do Ministério da Cultura, a partir do próprio Mi-
nistério, é apontar no sentido de induzir, de estimular 
as políticas públicas estaduais e municipais.

Olhando para o Sr. Márcio Meira, lembrei-me de 
que esta é uma das razões pelas quais estamos insis-
tindo na criação do Sistema Nacional de Cultura, para 
que as ações ministeriais se reunifiquem mediante 
ações estaduais e municipais. 

No caso dos Pontos de Cultura, sem dúvida al-
guma, é bem-vinda toda iniciativa municipal e estadual 
para sua instalação. O diretor do programa, Célio Turino, 
gostaria de falar um pouco sobre o assunto.

O SR. CÉLIO TURINO – Rapidamente, Ministro. 
O programa está aberto às Prefeituras, mas estamos 
impedidos pela legislação de firmar convênio com as 
Prefeituras durante o período eleitoral. Lançamos um 
edital a cada semestre. No final do ano, sairá um novo 
edital, basicamente para as Prefeituras. 

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – A Deputada 
Iara Bernardi me perguntava sobre as políticas para 
a área de patrimônio e museus. Ainda ontem, no Se-
nado, uma das propostas que fizemos para emendas 
de bancada, emendas de Comissão, foi exatamente 
para a área de patrimônio e museus. 

Neste ano, conseguimos parcerias com a Caixa 
Econômica Federal para o apoio a museus no Rio de 
Janeiro, com a conservação, a manutenção e o desen-
volvimento de trabalhos em museus já existentes. 

A Caixa também está em parceria com o Minis-
tério da Cultura para a instalação de um novo museu 
referente ao universo da cultura negra na Bahia. Ainda 
ontem assinamos um convênio – e o Deputado Carlos 
Abicalil foi testemunha – com o BNDES para a área de 
acervos e documentação. O BNDES aportará recursos 
a fundo perdido, não por meio das linhas de financia-
mento do banco, mas através de suas próprias polí-
ticas de apoio a áreas da cultura. Não se trata de um 

aporte muito grande, mas é significativo para a área 
de documentos e acervos, a área patrimonial.

Nós mesmos, por meio de recursos do Ministério, 
já aportamos este ano entre 25 milhões e 30 milhões 
de reais para vários museus brasileiros. Estamos esta-
belecendo parcerias com estatais e empresas e entes 
privados para alocar recursos na instalação de novos 
museus. Temos pelo menos 4 ou 5 museus em vista: 
o Museu de Antropologia, em Mato Grosso, o Museu 
do Rio São Francisco, em Penedo, o Museu da Arte 
Barroca e da Pedra Sabão, em Congonhas do Campo, 
Minas Gerais, além de vários outros previstos, para 
os quais serão alocados não apenas recursos públi-
cos ministeriais, mas também recursos advindos de 
parcerias com a iniciativa privada, que já estão sendo 
providenciados. 

Há, portanto, toda uma política – inclusive com 
o próprio Parlamento – para alocar recursos por meio 
de emendas, como as que foram propostas ontem no 
Senado. Trata-se de um conjunto de políticas para a 
busca de recursos em favor do Ministério, com o apoio 
de uma série de parceiros. Há, portanto, todo um tra-
balho feito na área de patrimônio, museus, entidades 
e instituições afins.

Já respondendo ao Deputado Chico Alencar, es-
clareço que as bibliotecas hoje cobrem aproximada-
mente 4 mil Municípios. Não posso precisar o número. 
No Governo passado foi implementado um programa 
de instalação de bibliotecas que estendeu esse núme-
ro a quase 4.500 Municípios brasileiros. Entretanto, 
esses programas de instalação de bibliotecas não se 
beneficiam de um trabalho de monitoração, o que se-
ria absolutamente necessário para que avaliássemos 
o seu desempenho, ou seja: como foram instaladas, 
como estão funcionando, que benefícios estão trazen-
do, que serviços estão prestando, enfim, a avaliação 
do desempenho das várias bibliotecas instaladas. 

Precisamos transformar isso num programa em 
si mesmo. Precisamos ter, ao lado das instalações de 
bibliotecas no País – e queremos zerar, como eu disse, 
o déficit ainda existente, pois ainda restam mais de 1 
mil Municípios –, um programa de avaliação dessas 
bibliotecas. Não adianta instalarmos bibliotecas em 
nosso País se não soubermos o que está acontecen-
do com elas. A informação chega ao Ministério, mas 
em muitos casos não sabemos a avaliação da própria 
comunidade, da Prefeitura, da Secretaria de Cultura 
do governo local. Temos recursos, não apenas no âm-
bito ministerial, mas também advindos de parcerias, 
por exemplo, com o BNDES, a Caixa Econômica, o 
Banco do Brasil e outros entes, que já demonstraram 
interesse em se associar às políticas de instalação de 
bibliotecas pelo País. Vamos trabalhar no sentido de 



Novembro de 2006 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Terça-feira 21 50843 

que esse déficit de mais de mil Municípios seja zerado, 
com a instalação de bibliotecas. 

Além disso, há políticas de livro e leitura, as quais 
precisamos acoplar à instalação de bibliotecas. As 
políticas de livro e leitura irão para as cidades onde 
as bibliotecas já estejam instaladas ou mesmo para 
programas similares existentes nos planos municipal 
e estadual. 

Também precisamos, a par da instalação das 
bibliotecas, acoplar essas políticas de difusão, de dis-
tribuição e de compra de livros por meio de recursos 
públicos, bem como programas de incentivo à leitura, 
a parcerias não só no campo dos programas oficiais 
estatais, municipais e estaduais, mas também na área 
de iniciativas não-governamentais, porque já existem 
programas não-governamentais de estímulo à leitura 
no País muito exitosos, aos quais devemos associar 
os nossos programas e os nossos projetos. 

Quanto à primeira pergunta do Deputado Chico 
Alencar, sobre como estão sendo encaminhados esses 
programas de fomento às artes, de circulação de bens 
culturais no campo da música, das artes cênicas, do 
circo etc., eu diria que a FUNARTE é o braço executor 
dessas políticas. Ela pode, portanto, dar informações 
mais detalhadas a respeito de como esses programas 
estão sendo feitos. 

Eu disse que o Pixinguinha é um exemplo de 
circulação de bem cultural na área musical, que foi re-
tomado com muito êxito; aliás, foi surpreendente para 
nós que, depois de 16 anos de desativação, o progra-
ma tenha voltado com tanta ênfase.

Temos um programa já em execução também 
para a área do circo, o qual está sendo executado pela 
FUNARTE. Está previsto, como eu disse, um progra-
ma de circulação de bens culturais na área do teatro, 
com recursos para a circulação de peças já monta-
das, de grupos teatrais já em atividade. Há também 
recursos para novas criações, para novos projetos na 
área de teatro.

O Deputado Chico Alencar tinha feito uma segun-
da pergunta, intermediária, mas não recordo agora. Se 
S.Exa. se lembrar, por favor, repita. (Pausa.)

Sim, lembro-me agora. Foi sobre pontos de cul-
tura, o que já foi esclarecido.

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – Sr. Mi-
nistro, há um problema crônico que o Presidente Lula 
sempre aponta: reclamam que precisam de mais re-
cursos e tal, mas na hora H não executam. Como isso 
ocorre na área da cultura? 

Nesse caso, não podemos nos queixar do su-
perávit primário, pois sempre reclamam também do 
lado de lá. Gastam o que têm, e, depois, cobram o 

que mandamos para fora. Assim, vamos estar sempre 
cobrando.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Quanto à 
execução orçamentária em geral do nosso Ministé-
rio, havíamos chegado a 83% da nossa execução, há 
um mês e meio ou dois meses. Já estamos com 97% 
da nossa execução orçamentária, incluindo emendas 
nesse conjunto.

Quanto à emenda dos 20 milhões de reais, dos 
quais só 9% foram executados, essa é uma questão 
que abrange o conjunto das emendas parlamentares 
em todas as áreas, não só na cultura. Refiro-me às 
autorizações para as liberações que ficam a cargo da 
Casa Civil e de outras áreas do Governo; autorizações a 
serem dadas aos vários Ministérios para que as emen-
das sejam efetivamente repassadas e executadas.

Tivemos agora, por exemplo, no âmbito do Minis-
tério da Cultura, um repasse significativo, importante 
e estratégico para a Bienal Cultural de São Paulo, que 
estava com dificuldades muito grandes para arcar com 
suas responsabilidades financeiras por causa do re-
tardo do repasse das emendas. Eram duas emendas 
parlamentares que aportavam recursos significativos. 
Finalmente, elas foram liberadas há 2 ou 3 dias, com 
a Bienal já aberta em São Paulo.

Há, portanto, gargalos desse tipo, que são abso-
lutamente conhecidos dos Deputados, mais até que do 
próprio Ministério da Cultura, porque os Srs. Deputados 
lidam com essa questão diariamente. 

Respondendo ao Deputado Paulo Rubem San-
tiago, quanto ao diálogo necessário com as instâncias 
decisórias de Governo com relação a orçamento e 
emendas parlamentares, afirmo que temos o melhor 
diálogo possível. Temos tentado o melhor diálogo pos-
sível, como diz o Deputado Chico Alencar, com tran-
qüilidade mas também com firmeza, junto à Casa Civil, 
junto ao Ministério da Fazenda. 

É muito interessante lembrar que a Receita Fe-
deral poderá ser contemplada com um excesso de 
arrecadação – ainda não inteiramente previsto, mas 
de qualquer forma bem-vindo – que deve provocar 
uma nova análise por parte do Governo com relação 
à redistribuição de recursos para os vários Ministé-
rios. Eu diria que o Ministério da Cultura está na fila. 
Levantamos o dedo, dizendo: “Olha, estamos aqui! 
Temos necessidade, e precisamos da atenção do Go-
verno Federal, precisamos da atenção do Ministério 
da Fazenda, precisamos da atenção da Presidência 
da República com relação ao suprimento das nossas 
necessidades.” 

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – O Mi-
nistério está ali, na porta do Planalto, dizendo: “Ói eu 
aqui de novo, xaxando!”
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O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – E para fazer 
com que o xaxado seja uma das expressões culturais 
conhecidas, importantes. Que seja também contem-
plado, assim como toda a cultura nordestina, a cultu-
ra do povo da caatinga. Que todas essas áreas sejam 
contempladas com o mínimo de recursos necessários 
para o seu desenvolvimento e a sua preservação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Muito obrigado, Ministro Gilberto Gil. 

Não temos tempo para o último bloco, caso quei-
ramos cumprir a agenda com o Presidente do Con-
gresso. Contudo, com a anuência do Ministro e a tole-
rância do Senado Federal, daremos prosseguimento 
à reunião, concedendo a palavra aos últimos Parla-
mentares inscritos. 

Concedo a palavra à Deputada Iara Bernardi. 
A SRA. DEPUTADA IARA BERNARDI – Sr. Pre-

sidente, peço menos de um minuto para entregar ao 
Ministro Gilberto Gil uma encomenda do Conservató-
rio Musical de Tatuí. Trata-se de uma coleção de CDs 
de músicas feitas pelo coral e pela orquestra daquele 
conservatório, com música popular brasileira e de ou-
tros estilos. Eles a mandaram como presente a V.Exa., 
que entrego agora. (Palmas.)

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Obrigado, 
Deputada Iara Bernardi. Transmita, por favor, os nos-
sos agradecimentos à entidade e àqueles que nos 
presenteiam com essa coleção. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Com a palavra a Deputada Celcita Pinheiro. 

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO – Sr. 
Presidente , Sr. Ministro da Cultura, fiquei satisfeita, 
pois é a primeira vez que vejo Municípios do meu Es-
tado de Mato Grosso serem contemplados. Apesar 
de ser ONG, no final a Prefeitura que vai ocupar o 
espaço que há. 

Sobre esse ponto cultural, eu gostaria de que fôs-
semos informados, na Comissão, dos editais que vão 
acontecer. No meu Estado há vários Municípios que já 
têm centro cultural, que já fazem isso. Eles já possuem 
ponto de cultura, mas somente eles, com esforço, com 
ajuda de fundações. Com uma ajuda a mais, acho que 
eles desenvolveriam um bom trabalho. 

Repito: gostaríamos de estar cientes disso.
O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Deputada, 

deixe-me solicitar ao Diretor do Programa, Sr. Célio 
Turino, que repasse a V.Exa. todas as informações 
quanto a números previstos, locais, entidades con-
templadas, áreas culturais, interação do trabalho que 
é feito nessas bases e o que virá a ser feito, recursos 
que estão sendo aportados e a interatividade entre a 
proposta do Ministério e as propostas instaladas nes-

ses vários pontos de cultura, sejam públicos, sejam 
do terceiro setor.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO – Gos-
taria que a Comissão tivesse acesso rápido aos editais 
para podermos informar as pessoas que estão distan-
tes e que nem sabem o que está acontecendo. Pelo 
menos, eu não sabia disso. 

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Podemos 
disponibilizá-los imediatamente. Por favor, Célio, es-
clareça à Sra. Deputada sobre a disponibilização dos 
editais.

O SR. CÉLIO TURINO – Senhoras e senhores, 
trouxe um resumo do programa. Se os Parlamentares jul-
garem necessário, posso apresentá-lo na seqüência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Lamento, mas acredito que, em função do próximo 
compromisso do Ministro, neste momento ficaremos 
impossibilitados de fazê-lo. 

O SR. CÉLIO TURINO – Podemos agendar ou-
tra vinda à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Mas podemos prever isso imediatamente. O que a 
Deputada Celcita reivindica, na realidade, é a anteci-
pação do conhecimento do edital.

O SR. CÉLIO TURINO – Claro.
A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO – Isso 

mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 

– Que saibamos do prazo do edital e possamos infor-
mar que o mesmo está em vigência.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Além disso, 
Deputado Carlos Abicalil, gostaria que a Comissão 
de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados se 
dispusesse e se prontificasse a receber o Diretor Célio 
Turino, que exporia detalhadamente sobre o programa 
dos pontos de cultura. Portanto, depois, gostaria que 
sua assessoria agendasse uma data com o Diretor 
Célio Turino, com vistas à apresentação à Comissão 
dos projetos dos pontos de cultura.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Faremos isso com o máximo prazer! 

Com a palavra a Deputada Celcita Pinheiro, para 
concluir.

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO – Fico 
satisfeita e vou aguardar as informações.

Com relação às bibliotecas e à avaliação a que 
V.Exa. se referiu, quero dizer que estou no segundo 
mandato. Fernando Henrique passou 4 anos recla-
mando e conseguiu implantar apenas duas biblioteca, 
e com muita luta e sacrifício. Portanto, continuo nes-
se sistema, pois, talvez, a avaliação seja necessária 
e importante. Mas consegui que fossem construídas 
duas bibliotecas em meu Estado, que são com que 
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uma redenção. Por exemplo, em Colina, que não tinha 
nada, a biblioteca foi a salvação da região. Em Várzea 
Grande, apesar de ser uma cidade grande, colocamos 
uma biblioteca infantil que realiza teatro. É uma beleza! 
Havia interesse nesse sentido. 

Sr. Ministro, gostaria de saber sobre as emen-
das. Ano passado, eu, Marinha Raupp e Telma, luta-
mos em favor da emenda da cultura. Preocupamo-nos 
com o fato de só termos uma emenda da cultura na 
Comissão de Educação e Cultura. Gostaríamos que 
o esforço de elaborá-las contasse com o apoio do Mi-
nistério da Cultura; ou seja, que lutasse conosco no 
sentido de que elas sejam liberadas. Verificamos que 
nada ainda foi feito. Quer dizer, parece-me não haver 
interesse pela cultura no País, não da parte de V.Exa., 
claro. Trata-se de algo que não conseguimos descobrir. 
Não se trata deste Governo, mas de algo que vem de 
governos anteriores.

Também gostaria de saber mais das bibliotecas, 
porque é importante que sejam implantadas. Em Cuia-
bá, capital de Mato Grosso, ao tempo do governo an-
terior, fiz, por minha conta, uma assinatura da revista 
Veja, o que era uma novidade para a biblioteca, que 
é antiga, assim como os livros que lá estão. Portanto, 
gostaria que houvesse esforço nesse sentido. 

Se na capital do meu Estado não há uma biblio-
teca moderna, imagine no interior!

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Deputada, 
contemplando um pouco sua demanda, deixe-me acres-
centar uma idéia à proposta da vinda do Célio Turino 
a esta Comissão para expor detalhadamente sobre os 
pontos de cultura. Na mesma ocasião, poderia também 
expor o nosso Diretor Galeno Amorim, encarregado da 
área de livro e leitura, do programa Fome de Ler, que 
cobre a área de instalações de bibliotecas e de pro-
gramas específicos de fomento à leitura e distribuição 
de livros. Gostaria, então, que ambos expusessem so-
bre pontos de cultura e bibliotecas no Brasil, incluindo 
monitoração e avaliação geral, os Municípios que po-
dem ser contemplados, o déficit que ainda temos de 
cobrir e outras coisas mais. Proponho, portanto, que 
esse encontro do Ministério da Cultura com a Comis-
são aconteça com a presença desses dois Diretores 
do nosso Ministério, porque assim mataremos dois 
coelhos com uma só “livrada”! (Risos.)

A SRA. DEPUTADA CELCITA PINHEIRO – Muito 
obrigada, Sr. Ministro. Espero que isso aconteça an-
tes da votação do Orçamento. Certo, Sr. Presidente? 
(Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Obrigado, Deputada Celcita Pinheiro.

Antes de o Ministro se retirar por dever do ofício, 
concedo a palavra aos Deputados Rogério Teófilo e 
Dr. Heleno.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO – Sr. Mi-
nistro, serei breve. Primeiro, quero agradecer, em nome 
de Alagoas, a liberação de recursos para o Encontro de 
Corais Internacional que aconteceu há poucos dias. A 
participação, a ajuda do Ministério foi decisiva. 

Em segundo lugar, quanto à proposta das emen-
das orçamentárias encaminhada à Comissão de Edu-
cação e Cultura, gostaria que a equipe do Ministério 
nos encaminhasse uma solicitação. Creio que o Mi-
nistério não perderia nada em encaminhar umas 500 
solicitações, pois lembro que através das emendas 
individuais e/ou coletivas foi possível construir um te-
atro cujas obras estão em fase final. Eu mesmo ajudei 
com 300 mil reais. 

Passo a solicitação a V.Exa., que está empenhado 
nisso, pois falta apenas uma pequena liberação para a 
conclusão desse teatro, localizado numa cidade com 
200 mil habitantes. A grande cidade de Arapiraca, em 
Alagoas, tem 450 mil habitantes, e o teatro tem capa-
cidade para 400 pessoas.

Além desse contato com a Comissão de Educa-
ção, pois temos um limite de emenda, seria importante 
a equipe do Ministério solicitar a participação de todos 
os Deputados. Na qualidade de Parlamentar e membro 
titular da Comissão de Orçamento, estou à disposição 
do Ministério para, naquela Comissão, ver em que 
podemos apoiar o Ministério da Cultura. É importante 
esse contato, mesmo que individual ou na forma de 
ofício ou de carta, por alertar Deputados a injetarem 
dinheiro em suas comunidades. Pessoalmente, vou 
colocar mais meio milhão de reais em emenda indivi-
dual para a cultura na nossa região. 

Apesar disso tudo, precisamos da agilização do 
Ministério. Tecnicamente foi aprovado o teatro, a emen-
da já foi empenhada; falta apenas liberar o recurso. As-
sim, solicito ao Ministério agilização nesse sentido.

Finalizando, pelo levantamento do SIAFI, só fo-
ram liberados 32,6%, e V.Exa. disse que teria impacto 
de cerca de 80% da liberação dos recursos. Não sei 
se foi acertada a nossa interpretação...

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Referindo-
me ao Orçamento Geral...

O SR. DEPUTADO CHICO ALENCAR – No SIA-
FI, fechado em 24 de setembro, só foram pagos efe-
tivamente, em várias unidades do MinC, 32,06% do 
orçamento total, que é o que todos recebemos.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Os dados de 
que disponho sobre execução de orçamento do nosso 
Ministério são esses que passei a V.Exas. São essas 
as informações. Não sou máquina calculadora. Digo 
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isso porque passamos esses dados ao próprio Gabi-
nete da Presidência da República, que, há uns dois 
meses, solicitou aos Ministros dados sobre os níveis 
de execução orçamentária de cada Ministério. Portan-
to, transmitimos à Presidência da República nossos 
dados sobre execução. 

V.Exa. pode me passar isso, que eu repasso ao 
nosso pessoal no Ministério.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO – Na 
verdade, Sr. Ministro, há uma oscilação muito grande 
relativamente aos programas que chegaram. Por exem-
plo, o Museu Memória e Cidadania, ao qual V.Exa. se 
referiu muito bem, chegou a 50,74% de execução, a 
cultura afro-brasileira chegou a 21,21%; logo, todos os 
programas foram monitorados pelo SIAFI. Esse dado 
de 32,06% é a média, e não quer dizer que houve essa 
linearidade. Mas, evidentemente, há programas que 
estão abaixo de 50% quase no fim do terceiro trimes-
tre do exercício. Quer dizer, em outubro, novembro e 
dezembro, faltando um trimestre, não chegamos nem 
a 66% das dotações.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Talvez, um 
dos elementos que possam ter causado alguma dis-
crepância entre os dados que apresentei e os dos Srs. 
Deputados é o de que os nossos consideram como 
execução orçamentária custeio e investimento. Inclu-
sive, um dos Deputados se referiu ao fato de que te-
mos, no custeio do Ministério, recursos consideráveis 
do Orçamento. Talvez a discrepância esteja aí, mas 
não posso afirmá-lo. 

O SR. DEPUTADO PAULO RUBEM SANTIAGO 
– Sr. Ministro, quando da discussão do Orçamento, da 
nossa emenda de 20 milhões de reais, que terminou 
em 22 milhões e 522 mil de reais, só foram empenha-
dos 3 milhões e pagos 2 milhões. Estamos com uma 
execução de apenas 9%.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Isso já foi 
registrado e esclarecido nesta reunião, assim como 
foram discutidas as dificuldades para execução das 
emendas; elas advêm do fato de que os Ministérios 
ficam sujeitos à política superior do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Vamos manter a ordem, pois temos ainda o Deputado 
Rogério Teófilo para concluir sua intervenção, além do 
Deputado Dr. Heleno, que está inscrito. Solicito a todos 
que ouçamos as duas intervenções, de sorte a cobrir 
da melhor maneira o nosso atraso. Em seguida, fare-
mos os esclarecimentos necessários e o Ministro fará 
suas considerações finais.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Nossa Asses-
soria tem esclarecimentos a fazer a esse respeito. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Com a palavra o Deputado Rogério Teófilo.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO – Sr. 
Ministro, concluindo, apresento proposta no sentido 
de que a equipe do Ministério da Cultura entre em 
contato com os Parlamentares, forçando, inclusive, a 
participação ativa da Comissão de Orçamento. Isso é 
importante. Temos nosso limite, o Ministério da Cultu-
ra tem recebido o irrestrito apoio do Deputado Carlos 
Abicalil e é importante que o Ministério tenha essa 
contribuição orçamentária, digna do patamar da cul-
tura brasileira. 

Agradeço a presença de V.Exa. e vou passar à 
sua equipe técnica a solicitação dessa liberação. 

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Faça-o, por 
favor. Estou anotando, mas gostaria que V.Exa. a re-
passasse à nossa Assessoria. Obrigado.

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO TEÓFILO – Obri-
gado, Ministro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Concedo a palavra ao último orador inscrito, Depu-
tado Dr. Heleno.

O SR. DEPUTADO DR. HELENO – Muito obri-
gado. É um prazer estar com o V.Exa. Ministro, V.Exa. 
não tem cara bonita.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Não é o que 
a população pensa. (Risos.)

O SR. DEPUTADO DR. HELENO – Mas é sim-
pático e convence. Sem dúvida alguma, muitas mulhe-
res estão caídas pela sua beleza e pelo seu abraço à 
cultura! Posso dizer que V.Exa. despertou novamente 
a cultura no Brasil. O Presidente escolheu a pessoa 
certa; não escolheu um doutor ou um cientista, mas 
uma pessoa que mexe justamente com o forró, aque-
le que convive de fato com a massa. Estava ouvindo 
suas respostas, Sr. Ministro, e observei que elas não 
são criadas nem inventadas, mas advindas de seu 
conhecimento. V.Exa. não faz rodeios. Diz aquilo que 
precisamos ouvir. Confesso que não tinha nenhum 
respeito pelo Ministério da Cultura, porque nunca fui 
respeitado, tampouco fui aceito para conversar com o 
Ministro. Há pouco, tive dificuldade de conseguir mar-
car audiência com V.Exa. Contudo, vi seu trabalho e, 
depois de contemplar seu enfrentamento em Berlim, na 
Alemanha, fiquei muito orgulhoso, porque era alguém a 
gritar pela cultura, com o peso da cultura e com a cara 
da cultura. Essas as minhas palavras. Antes de mais 
nada, agradeço a V.Exa. a participação na inauguração 
da biblioteca Leonel Brizola, do Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, na cidade de Duque de Caxias, Baixada 
Fluminense, que não é Nova Iguaçu. 

Lá vivem muitos nordestinos. Assim, a cultura é 
também a nordestina, com o forró etc. Portanto, soli-
cito a presença do Sr. Ministro também nessa nova 
fase que vamos inaugurar, ou seja, o Centro Cultural, 
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com teatro e oficinas de cultura, porque V.Exa., de fato, 
vai conferir cunho espetacular ao evento, vai motivar 
aqueles nordestinos que nunca foram atendidos. Como 
Deputado matuto, sempre defendo aquela terra. Sou 
da Paraíba, Campina Grande, e estou lá há 57 anos 
convivendo com nordestinos. 

Sr. Ministro, sei que é difícil estar com pires na 
mão, mas, pela primeira vez, sei que V.Exa. vai con-
seguir arrancar dinheiro do Governo. Pela primeira vez 
– não precisa cortar as tranças –, tenho certeza ab-
soluta de que V.Exa. vai conseguir tirar alguma coisa 
tanto da minha parte como de outros colegas.

Apesar de ter algumas perguntas a V.Exa., vou 
respeitar a limitação do tempo, pois estou satisfeito 
e tenho certeza de que a porta estará aberta para 
atender ao Dr. Heleno e a outros colegas Deputados. 
Obrigado.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Obrigado, 
distinto Deputado. Apenas desejo informar a V.Exa. que, 
mesmo devendo outras visitas a Caxias, lá estive este 
ano levando cerca de 800 mil reais para a reforma de 
edifícios históricos ligados à Igreja. Mas tenho a inten-
ção de voltar. Além disso, solicito a V.Exa. que continue 
insistindo em marcar audiência comigo. (Risos.) 

O SR. DEPUTADO DR. HELENO – Sr. Ministro, 
vou deixar de lado as normas para pedir a V.Exa. que 
procure prestigiar somente minha terra, porque não 
tenho dinheiro para comprar voto e tenho de mostrar 
serviço. Gostaria de ser comunicado de tudo o que 
acontecer por lá, pois não tenho inimigo político. Dou 
mais valor à amizade do que à política. Quando se faz 
algo pela cultura é obra do talento que Deus deposita 
em cada um de nós. E temos de zelar por esse adorno 
com que Deus nos presenteou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Com a palavra o Ministro Gilberto Gil.

O SR. MINISTRO GILBERTO GIL – Obrigado, 
Deputado Dr. Heleno. 

Minhas palavras finais são de pleno agradecimen-
to aos Srs. Deputados, à Mesa, à Comissão. Digo que 
é importantíssimo para o Ministério da Cultura a ma-

nutenção desse diálogo, o estreitamento desse laço, 
e todas essas sugestões de efetuar mais intensamen-
te a circulação de informações entre o Ministério da 
Cultura e a Comissão são bem-vindas. Há alguns me-
ses, o Ministério propôs a circulação de informações 
regulares mensais com a Câmara dos Deputados e o 
Senado Federal. Parece-me que o programa já está 
sendo executado, mas é preciso intensificá-lo. Todas 
essas outras linhas de informações sugeridas precisam 
ser incluídas nesse boletim mensal que manteremos 
com os Deputados e com as Comissões.

Além disso, acrescento que é realmente nossa 
a obrigação de trabalhar junto ao Governo no sentido 
de liberar emendas num fluxo mais constante, mais 
adequado e num nível quantitativo mais satisfatório. 
Portanto, o Ministério muito se empenhará para man-
ter esse fluxo de liberação de emendas no patamar 
satisfatório, para o que contamos com o trabalho dos 
Srs. Deputados.

Mais uma vez, foi um prazer muito grande estar 
presente na Comissão de Educação e Cultura da Câ-
mara dos Deputados. Muito obrigado! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Carlos Abicalil) 
– Antes de encerrar a reunião, lembro a todos do ca-
lendário agendado de atividades de interação com o 
Ministério da Cultura: audiência pública, dia 26 de outu-
bro; audiência pública, dia 9 de novembro, de interesse 
do Ministério; e, no dia 18 de novembro, detalhamen-
tos técnicos e exposições que ainda estão pendentes. 
Teremos ainda outras oportunidades para audiência 
pública. Entraremos em contato com o Carlos para re-
ordenar o que não foi possível contemplar hoje. 

Agradecemos muito a atenção e o interesse do 
Ministro Gilberto Gil, que, pela terceira vez neste ano, 
prestigia a nossa Comissão. 

Aproveito a oportunidade para fazer a convoca-
tória da nossa próxima reunião deliberativa, dia 13 de 
outubro, imediatamente após o feriado da terça-feira.

Está encerrada a reunião. 

SEÇÃO II
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Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Roland Lavigne - PSDB
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
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
Herculano Anghinetti - 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
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
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PDT
Silas Brasileiro - PMDB
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Ricardo Santos - PSDB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - S.PART.
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
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - S.PART.
Jorge Bittar - PT
José Divino - S.PART.
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
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PDT
Rodrigo Maia - PFL
Ronaldo Cezar Coelho - PSDB
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - S.PART.

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
Arnaldo Madeira - PSDB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PMDB
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Dr. Pinotti - PFL
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PSB
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Fernando Estima - S.PART.
Fleury - PTB
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 Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
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
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Walter Feldman - 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
Agnelo Queiroz - PCdoB
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Sigmaringa Seixas - PT
Tadeu Filippelli - PMDB
Tatico - PTB

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
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
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
Reinhold Stephanes - PMDB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Matos - PMDB
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
Alceu Collares - PDT
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Edir Oliveira - PTB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Otávio Germano - PP
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osmar Terra - PMDB
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Coelho (PFL)
2º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Luci Choinacki
Anselmo Neyde Aparecida
Assis Miguel do Couto Odair Cunha
João Grandão Paulo Pimenta
Josias Gomes Vander Loubet
Orlando Desconsi Vignatti

PMDB
Darcísio Perondi Eliseu Padilha
Leandro Vilela Jorge Alberto
Moacir Micheletto Olavo Calheiros
Odílio Balbinotti vaga do PTB 3 vagas
Silas Brasileiro
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga
Carlos Batata vaga do PSOL Betinho Rosado vaga do PSOL

Eduardo Sciarra Carlos Melles
Enéas vaga do PC do B Félix Mendonça
Jairo Carneiro Ivan Ranzolin
Kátia Abreu vaga do PV Lael Varella vaga do PC do B

Onyx Lorenzoni vaga do PSC (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado

PSDB
Leonardo Vilela Anivaldo Vale
Xico Graziano Antonio Carlos Mendes Thame
(Dep. do PP ocupa a vaga) Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga) Julio Semeghini

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PSDB Darci Coelho
Dilceu Sperafico vaga do PSDB Enivaldo Ribeiro vaga do PSC

Francisco Turra Érico Ribeiro
Luis Carlos Heinze Ricardo Barros
Nélio Dias Zé Lima
Roberto Balestra vaga do PTB

Vadão Gomes vaga do PL

Zonta
PTB

Carlos Dunga Josué Bengtson
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Marquezelli
(Dep. do PP ocupa a vaga) Tatico

PL
Almir Sá Maurício Rabelo
Heleno Silva Wellington Fagundes
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Iberê Ferreira Sandra Rosado
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci
Pompeo de Mattos 1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Airton Roveda

Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA Edson Duarte

ocupa a vaga)
PSOL

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 3216-6403/6404/6406
FAX: 3216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Wellington Fagundes (PL)
2º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
3º Vice-Presidente: Maria Helena (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Henrique Afonso Anselmo
Zé Geraldo Eduardo Valverde
Zico Bronzeado Nilson Mourão

PMDB
Ann Pontes Átila Lins
Fernando Lopes vaga do PTB Gervásio Oliveira
Natan Donadon Lupércio Ramos
1 vaga Marinha Raupp vaga do PPS

Bloco PFL, PRONA
Arolde de Oliveira (Licenciado) Júlio Cesar
(Dep. do PSC ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Joaquim Anivaldo Vale
(Dep. do PL ocupa a vaga) Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Suely Campos
Carlos Souza (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Alceste Almeida
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PL
Miguel de Souza Almir Sá vaga do Bloco PFL, PRONA

Wanderval Santos vaga do PSDB Júnior Betão
Wellington Fagundes Raimundo Santos

PSB
Maria Helena 1 vaga

PDT
Enio Bacci Dr. Rodolfo Pereira

PPS
1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB Socorro Gomes vaga do Bloco PFL, PRONA

Vanessa Grazziotin vaga do PTB

PSC
Zequinha Marinho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Vanderlúcia Bezerra da Silva
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 3216-6432
FAX: 3216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Jorge Bittar (PT)
3º Vice-Presidente: Wladimir Costa (PMDB)
Titulares Suplentes

PT



Durval Orlato vaga do PDT Angela Guadagnin
Jorge Bittar Fernando Ferro
Mariângela Duarte Guilherme Menezes
Walter Pinheiro Josias Gomes
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vicentinho
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira vaga do PDT Eduardo Cunha
Aníbal Gomes Henrique Eduardo Alves
Eunício Oliveira João Magalhães
Gilberto Nascimento Takayama

Jader Barbalho
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Nelson Bornier 1 vaga
Pedro Irujo vaga do PT

Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA

Corauci Sobrinho Arolde de Oliveira (Licenciado)
Davi Alcolumbre César Bandeira vaga do PMDB

Fábio Souto Eduardo Sciarra
José Mendonça Bezerra Murilo Zauith
José Rocha vaga do PSC Robson Tuma
Júlio Cesar vaga do PTB (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Vic Pires Franco

PSDB
Alberto Goldman Lobbe Neto
Gustavo Fruet Manoel Salviano
Julio Semeghini Professora Raquel Teixeira
Narcio Rodrigues Zenaldo Coutinho

PP
João Batista Antonio Cruz
Lino Rossi vaga do PT Francisco Garcia
Marcos Abramo Romel Anizio
Ricardo Barros Vanderlei Assis
Sandes Júnior

PTB
Silas Câmara Arnon Bezerra
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Iris Simões
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Philemon Rodrigues

PL
Badu Picanço Almeida de Jesus
Carlos Nader Amauri Gasques
Maurício Rabelo vaga do PT Remi Trinta
Raimundo Santos

PSB
Luiza Erundina Ariosto Holanda
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Mário Assad Júnior

Salvador Zimbaldi vaga do PT

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Ademir Camilo
(Dep. do PT ocupa a vaga) Luiz Piauhylino

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSOL
Orlando Fantazzini Ivan Valente

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Zequinha Marinho

S.PART.
Almir Moura vaga do PTB Marcos de Jesus vaga do Bloco PFL, PRONA

João Mendes de Jesus vaga do PSB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 3216-6452 A 6458

FAX: 3216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Sigmaringa Seixas (PT)
1º Vice-Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
2º Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
3º Vice-Presidente: Mendonça Prado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Carlos Abicalil
José Eduardo Cardozo Devanir Ribeiro
Luiz Couto Fátima Bezerra
Maurício Rands Iara Bernardi
Nelson Pellegrino Iriny Lopes
Odair Cunha José Mentor
Ricardo Berzoini José Pimentel
Rubens Otoni Luciano Zica
Sigmaringa Seixas Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow
Leonardo Picciani Aníbal Gomes
Mendes Ribeiro Filho Ann Pontes
Michel Temer Cabo Júlio
Nelson Trad Gilberto Nascimento
Osmar Serraglio Mauro Benevides
Paulo Lima Odílio Balbinotti
Wilson Santiago Paulo Afonso
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Pedro Irujo
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula vaga do PP Enéas
Antonio Carlos Magalhães Neto Moroni Torgan
Edmar Moreira Onyx Lorenzoni
Ivan Ranzolin vaga do PSC Pauderney Avelino
Luiz Carlos Santos Vic Pires Franco
Mendonça Prado (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Ney Lopes 2 vagas
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha vaga do PSOL

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida Bonifácio de Andrada
João Campos vaga do PP Carlos Sampaio
Ronaldo Cunha Lima Custódio Mattos
Vicente Arruda Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho Léo Alcântara
Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho Agnaldo Muniz
Jair Bolsonaro Celso Russomanno
Professor Irapuan Teixeira Herculano Anghinetti
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Otávio Germano

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Marcos Abramo
(Dep. do PL ocupa a vaga) Sandes Júnior

PTB
Edna Macedo Ary Kara
Jefferson Campos Enio Tatico
João Lyra Fleury
Paes Landim Jackson Barreto
Vicente Cascione 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Coronel Alves
Humberto Michiles Giacobo
Neucimar Fraga Jaime Martins
Sandro Mabel vaga do PP José Carlos Araújo
1 vaga



PSB
Alexandre Cardoso João Paulo Gomes da Silva
Renato Casagrande Marcondes Gadelha
Sandra Rosado Pastor Francisco Olímpio

PDT
Luiz Piauhylino vaga do PMDB João Fontes
Sérgio Miranda Severiano Alves
Wagner Lago

PPS
Colbert Martins Dr. Francisco Gonçalves
Roberto Freire Fernando Coruja

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PSOL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Chico Alencar

PSC
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Pastor Amarildo

PRB
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

S.PART.
José Divino vaga do PRB Almir Moura vaga do Bloco PFL, PRONA

Vieira Reis vaga do PRB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 3216-6494
FAX: 3216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Iris Simões (PTB)
1º Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
2º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
3º Vice-Presidente: Gervásio Oliveira (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra João Grandão
Selma Schons Maria do Carmo Lara
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Simplício Mário

1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PMDB

Chicão Brígido Edinho Bez vaga do PT

Gervásio Oliveira Leandro Vilela vaga do PPS

Luiz Bittencourt vaga do PT Max Rosenmann
Pastor Pedro Ribeiro Paulo Lima

Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA

Marcelo Guimarães Filho Fernando de Fabinho
Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Mussa Demes

PSDB
Carlos Sampaio Vicente Arruda
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Yeda Crusius

PP
Antonio Cruz Julio Lopes
Celso Russomanno (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Zé Lima vaga do PL

PTB
Fleury vaga do Bloco PFL, PRONA Alex Canziani
Iris Simões Paes Landim vaga do PL

Jonival Lucas Junior Ricardo Izar
Osmânio Pereira vaga do PSDB Sandro Matos vaga do PP

PL
José Carlos Araújo Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSB
Júlio Delgado Givaldo Carimbão

PDT
Renato Cozzolino Enio Bacci

PPS

Dimas Ramalho
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 3216-6920 A 6922
FAX: 3216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
1º Vice-Presidente: Júlio Redecker (PSDB)
2º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Boeira Jorge Bittar
Reginaldo Lopes Luiz Alberto
1 vaga Rubens Otoni

PMDB
Bernardo Ariston Carlos Eduardo Cadoca
Edson Ezequiel Lupércio Ramos

Paulo Afonso
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Davi Alcolumbre
Joaquim Francisco Gerson Gabrielli
Joel de Hollanda vaga do PTC

PSDB
Anivaldo Vale Gonzaga Mota
Júlio Redecker Yeda Crusius
Léo Alcântara vaga do PP

Ronaldo Dimas vaga do PSB

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Vadão Gomes

PTB
Nelson Marquezelli Armando Monteiro

Romeu Queiroz vaga do PMDB

PL
1 vaga Reinaldo Betão vaga do PSB

Sandro Mabel
PSB

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a

vaga)
PDT

1 vaga André Figueiredo
PTC

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

1 vaga

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 3216-6601 A 6609
FAX: 3216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: João Leão (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
3º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Maria do Carmo Lara João Magno
Zezéu Ribeiro Roberto Gouveia
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vitorassi

PMDB
Marinha Raupp Rose de Freitas
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zé Gerardo



(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Laura Carneiro (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Murilo Zauith (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

1 vaga

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
Walter Feldman Gustavo Fruet

PP
Benedito de Lira vaga do PMDB João Pizzolatti
João Leão Márcio Reinaldo Moreira
João Tota vaga do PT Nelson Meurer vaga do PTB

Julio Lopes vaga do PL

Romel Anizio
PTB

Jackson Barreto Pastor Frankembergen
José Chaves (Dep. do PP ocupa a vaga)
Pedro Fernandes vaga do PMDB

PL
(Dep. do PP ocupa a vaga) Chico da Princesa

Paulo Gouvêa vaga do PMDB

Wellington Roberto vaga do Bloco PFL, PRONA

PSB
Barbosa Neto (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
1 vaga Ademir Camilo vaga do PSB

Wagner Lago
PCdoB

Inácio Arruda vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Costa Ferreira vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 3216-6551/ 6554
FAX: 3216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Reinaldo Betão (PL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes vaga do PMDB Adão Pretto
Luci Choinacki Ana Guerra
Luiz Alberto Luiz Couto
Luiz Eduardo Greenhalgh Maria do Rosário vaga do PP

Nelson Pellegrino vaga do PDT

PMDB
(Dep. do PT ocupa a
vaga)

Hermes Parcianello

2 vagas Nelson Trad
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
2 vagas Elimar Máximo Damasceno

Jairo Carneiro vaga do PP

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PSDB

Átila Lira João Almeida
(Dep. do PV ocupa a
vaga)

(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP

Nilton Baiano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
1 vaga (Dep. do PT ocupa a vaga)

PTB
Pastor Reinaldo Vicente Cascione

PL
Reinaldo Betão Heleno Silva

PSB
Paulo Baltazar (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PDT
Neiva Moreira (Dep. do PT ocupa a vaga)

PSC
(Dep. do PSOL ocupa a
vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PRB
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu vaga do PMDB

PCdoB
Daniel Almeida vaga do PSB

Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Leonardo Mattos vaga do PSDB Jovino Cândido vaga do PSDB

PSOL
João Alfredo vaga do PSC Orlando Fantazzini vaga do PSC

S.PART.
Vieira Reis vaga do PRB José Divino vaga do PRB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 3216-6575
FAX: 3216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Neyde Aparecida (PT)
1º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
2º Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3º Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi vaga do PL Assis Miguel do Couto
Carlos Abicalil Gilmar Machado
Colombo Henrique Afonso
Fátima Bezerra vaga do PMDB Nazareno Fonteles
Iara Bernardi vaga do PL Walter Pinheiro
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Paulo Delgado vaga do PTB

Paulo Rubem Santiago
Professor Luizinho vaga do PP

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos Osmar Terra
Osvaldo Biolchi Paulo Lima
(Dep. do PT ocupa a vaga) Saraiva Felipe
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro Corauci Sobrinho
César Bandeira Joel de Hollanda
Dr. Pinotti Ney Lopes
Nice Lobão Osvaldo Coelho vaga do PPS

Paulo Magalhães
PSDB

Bonifácio de Andrada vaga do PP Átila Lira
Lobbe Neto Itamar Serpa
Nilson Pinto Rafael Guerra
Professora Raquel Teixeira
Ricardo Santos vaga do PP

PP
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Linhares
(Dep. do PT ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PTB
Eduardo Seabra Fernando Gonçalves
Ricardo Izar Jonival Lucas Junior
(Dep. do PT ocupa a vaga) Neuton Lima

PL



(Dep. do PT ocupa a vaga) Carlos Nader
(Dep. do PT ocupa a vaga) Milton Monti

PSB
Ariosto Holanda Renato Casagrande
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Maurício Quintella Lessa vaga do

PMDB Álvaro Dias

Severiano Alves
PPS

Rogério Teófilo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PC do B

Alice Portugal Evandro Milhomen
PV

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Marcelo Ortiz
PSOL

Chico Alencar Luciana Genro
Ivan Valente vaga do PV

PSC
Costa Ferreira vaga do PSB Dr. Heleno vaga do PP

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 3216-6622/6625/6627/6628
FAX: 3216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vignatti (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Dra. Clair
José Pimentel João Paulo Cunha
Vignatti Jorge Boeira
Virgílio Guimarães Paulo Rubem Santiago
1 vaga Ricardo Berzoini

PMDB
Albérico Filho vaga do PP Gervásio Oliveira
Delfim Netto Marcelo Castro
Eduardo Cunha Michel Temer
Geddel Vieira Lima 2 vagas
Max Rosenmann vaga do PSB

Moreira Franco
Pedro Novais
Reinhold Stephanes vaga do PTB

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça vaga do PL Eliseu Resende vaga do PC do B

José Carlos Machado vaga do PL Jorge Khoury vaga do PL

Mussa Demes vaga do PC do B Júlio Cesar
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Roberto Brant Mendonça Prado
(Dep. do PTC ocupa a vaga) 1 vaga
1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia vaga do PTB Custódio Mattos
Arnaldo Madeira João Castelo
Gonzaga Mota Julio Semeghini
Luiz Carlos Hauly Walter Barelli
Yeda Crusius

PP
Enivaldo Ribeiro Benedito de Lira
Francisco Dornelles Carlos Souza vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Luis Carlos Heinze
Zonta

PTB
Armando Monteiro Eduardo Seabra
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) José Militão
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Humberto Michiles

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PSB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Beto Albuquerque
1 vaga Sandra Rosado

PDT
1 vaga André Figueiredo vaga do PTB

Sérgio Miranda
PPS

Fernando Coruja Nelson Proença
PC do B

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PV
Vittorio Medioli (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSOL
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do PSOL

PTC
Carlos Willian vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 3216-6654/6655/6652
FAX: 3216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Carlos Mota (PSB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3º Vice-Presidente: Simplício Mário (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Mentor Reginaldo Lopes
Simplício Mário Sigmaringa Seixas
Vander Loubet Terezinha Fernandes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Almerinda de Carvalho
João Correia vaga do PTB Nelson Bornier
João Magalhães vaga do PT 1 vaga
Mauro Benevides
Olavo Calheiros vaga do PDT

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Alberto Fraga José Carlos Machado
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Salatiel Carvalho
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Eduardo Paes Armando Abílio
Manoel Salviano vaga do Bloco PFL, PRONA Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer

PP
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Márcio Reinaldo Moreira Nélio Dias

PTB
Romeu Queiroz Jefferson Campos
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PL
2 vagas Wellington Roberto

1 vaga
PSB

Carlos Mota Barbosa Neto
Josias Quintal vaga do Bloco PFL, PRONA

PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Maurício Quintella Lessa vaga do

PTB



Renato Cozzolino
PPS

Juíza Denise Frossard 1 vaga
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 3216-6671 A 6675
FAX: 3216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
1º Vice-Presidente: Fernando Estima (S.PART.)
2º Vice-Presidente: Paulo Gouvêa (PL)
3º Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra César Medeiros
Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Leonardo Monteiro vaga do PDT Fernando Ferro
Selma Schons Ivo José vaga do PTB

Vadinho Baião vaga do PPS

PMDB
Almerinda de Carvalho 3 vagas
Fernando Diniz
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Mendonça Prado 2 vagas
1 vaga

PSDB
Antonio Joaquim 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
1 vaga

PTB
Pastor Reinaldo Arnaldo Faria de Sá
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)

PL
Paulo Gouvêa Jaime Martins

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PDT
(Dep. do PT ocupa a vaga) Neiva Moreira

PPS
Geraldo Thadeu (Dep. do PT ocupa a vaga)

S.PART.
Fernando Estima vaga do PTB

Secretário(a): Miriam Cristina Gonçalves Quintas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 3216-6692 / 6693
FAX: 3216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Luiz Carreira (PFL)
1º Vice-Presidente: Gervásio Silva (PFL)
2º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
3º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Henrique Afonso
Leonardo Monteiro Luiz Alberto
Luciano Zica Mauro Passos

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Albérico Filho
2 vagas Max Rosenmann

(Dep. do PL ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA

Gervásio Silva José Carlos Aleluia vaga do PSC

Jorge Khoury vaga do PDT (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas

(Dep. do PV ocupa a vaga)
PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
Hamilton Casara Xico Graziano

PP
(Dep. do PV ocupa a vaga) Roberto Balestra
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB
Neuton Lima João Lyra
Sandro Matos vaga do PMDB

PL
Jorge Pinheiro Badu Picanço vaga do PMDB

Oliveira Filho vaga do PP Luciano Castro
PSB

Givaldo Carimbão Jorge Gomes
PDT

(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PSC

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PV

Edson Duarte vaga do PP Fernando Gabeira vaga do PP

Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Babá vaga do PSC João Alfredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PTC
Carlos Willian vaga do PDT

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 3216-6521 A 6526
FAX: 3216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Carlos Alberto Leréia (PSDB)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marcelo Castro (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Pizzolatti (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Ivo José
Fernando Ferro João Magno
Hélio Esteves Luiz Bassuma
Mauro Passos Walter Pinheiro
Terezinha Fernandes Zé Geraldo

PMDB
Marcelo Castro Delfim Netto
Rose de Freitas Edinho Bez
Takayama Marcello Siqueira
2 vagas Marinha Raupp

Mauro Lopes
Bloco PFL, PRONA

Betinho Rosado Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Carlos Batata
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Gervásio Silva
1 vaga José Carlos Aleluia

PSDB
Carlos Alberto Leréia João Almeida
Helenildo Ribeiro vaga do PP Paulo Bauer
Nicias Ribeiro vaga do PDT Ronaldo Dimas
Paulo Feijó
Ronaldo Cezar Coelho

PP
João Pizzolatti Francisco Appio
Nelson Meurer Romel Anizio
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Sandes Júnior

PTB
Marcus Vicente Pastor Reinaldo
Tatico 1 vaga

PL



José Santana de Vasconcellos Aracely de Paula
1 vaga Miguel de Souza

PSB
B. Sá Edinho Montemor
Salvador Zimbaldi Josias Quintal

PDT
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) André Costa

PPS

Airton Roveda
(Dep. S.PART. ocupa a

vaga)
PC do B

Evandro Milhomen Inácio Arruda
PSOL

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)
PSC

Dr. Heleno vaga do Bloco PFL, PRONA Deley vaga do PSOL

Pastor Amarildo vaga do PSOL

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 3216-6711 / 6713
FAX: 3216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Alceu Collares (PDT)
1º Vice-Presidente: André Costa (PDT)
2º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcos de Jesus (S.PART.)
Titulares Suplentes

PT
João Magno Carlito Merss vaga do PTB

Luiz Sérgio Dr. Rosinha
Nilson Mourão Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Mariângela Duarte
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Paulo Delgado

Zico Bronzeado
PMDB

André Zacharow Edson Ezequiel
Átila Lins João Matos
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz André de Paula
Carlos Melles vaga do PL Antonio Carlos Magalhães Neto
Claudio Cajado Jairo Carneiro
Francisco Rodrigues Roberto Brant
Salatiel Carvalho vaga do PPS Vilmar Rocha vaga do PL

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Zelinda Novaes vaga do PMDB

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Alberto Goldman
Itamar Serpa Luiz Carlos Hauly
João Castelo Zulaiê Cobra
Sebastião Madeira vaga do PL

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Reginaldo Germano Francisco Turra
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Jair Bolsonaro

PTB
Alceste Almeida José Chaves
Arnon Bezerra (Dep. do PT ocupa a vaga)
Pastor Frankembergen vaga do PT

PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Medeiros

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSB

Eduardo Campos vaga do PMDB Alexandre Cardoso
João Paulo Gomes da Silva Júlio Delgado
Marcondes Gadelha

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
André Costa vaga do PMDB

João Herrmann Neto vaga do PMDB

PPS
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Rogério Teófilo

PC do B
Socorro Gomes Renildo Calheiros

PV
Fernando Gabeira Vittorio Medioli

PSOL
Maninha vaga do PP Babá vaga do PDT

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 3216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 3216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: José Militão (PTB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
3º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Assis Miguel do Couto
José Eduardo Cardozo Colombo
Paulo Pimenta Hélio Esteves

PMDB
Cabo Júlio Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Mendes Ribeiro Filho
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga Edmar Moreira
Moroni Torgan Laura Carneiro

Roberto Magalhães vaga do PPS

PSDB
João Campos Bosco Costa
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
José Otávio Germano Jair Bolsonaro
Professor Irapuan Teixeira vaga do

PSDB Reginaldo Germano

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Arnaldo Faria de Sá Fleury
Ary Kara vaga do PMDB Pastor Frankembergen vaga do PDT

José Militão Pastor Reinaldo
PL

Coronel Alves vaga do PP Neucimar Fraga
Lincoln Portela

PSB
Josias Quintal Gonzaga Patriota

PDT
Ademir Camilo (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS

Raul Jungmann
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 3216-6761 / 6762
FAX: 3216-6770



COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Simão Sessim (PP)
1º Vice-Presidente: Vanderlei Assis (PP)
2º Vice-Presidente: Nazareno Fonteles (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Durval Orlato
Dr. Rosinha Orlando Desconsi
Guilherme Menezes Selma Schons
Luiz Bassuma vaga do PTB Tarcísio Zimmermann
Nazareno Fonteles Telma de Souza
Roberto Gouveia

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Jorge Alberto Chicão Brígido
Osmar Terra Darcísio Perondi
Saraiva Felipe Lúcia Braga
Teté Bezerra Silas Brasileiro vaga do PL

Waldemir Moka
Bloco PFL, PRONA

Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes Fernando de Fabinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Nice Lobão
(Dep. do PL ocupa a vaga) Ronaldo Caiado

PSDB
Eduardo Barbosa Antonio Joaquim vaga do PV

Rafael Guerra Eduardo Paes
Raimundo Gomes de Matos Leonardo Vilela
Thelma de Oliveira Walter Barelli

1 vaga
PP

Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares vaga do PSOL João Batista
Simão Sessim Nilton Baiano
Suely Campos vaga do PV

Vanderlei Assis
PTB

Arnaldo Faria de Sá Edir Oliveira
Fernando Gonçalves Kelly Moraes
(Dep. do PT ocupa a vaga) Osmânio Pereira

PL
Amauri Gasques Lincoln Portela

Reinaldo Gripp
(Dep. do PMDB ocupa

a vaga)
Remi Trinta vaga do Bloco PFL, PRONA

PSB
Dr. Ribamar Alves Iberê Ferreira
Jorge Gomes Luiza Erundina

PDT
Manato Mário Heringer

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do Bloco PFL, PRONA Colbert Martins
Geraldo Resende

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa

a vaga)
PSOL

(Dep. do PP ocupa a vaga) Maninha
Secretário(a): Gardene Aguiar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 3216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 3216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Aracely de Paula (PL)

1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
3º Vice-Presidente: Vicentinho (PT)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Marco Maia Luiz Sérgio
Tarcísio Zimmermann Maurício Rands
Vicentinho Professor Luizinho

PMDB
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Lúcia Braga Leonardo Picciani
Moraes Souza Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia Dr. Pinotti
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Joaquim Francisco
(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Laura Carneiro

PSDB
Walter Barelli Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Eduardo Barbosa
(Dep. do PL ocupa a vaga) Narcio Rodrigues

PP
Érico Ribeiro Benedito de Lira
Pedro Henry Sandes Júnior

PTB
Edir Oliveira vaga do PSDB Arnaldo Faria de Sá
Enio Tatico Ricarte de Freitas
Jovair Arantes

PL
Aracely de Paula Sandro Mabel

Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
Luciano Castro vaga do PMDB

Medeiros vaga do PSDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio Carlos Mota vaga do PPS

Isaías Silvestre vaga do PL

Maria Helena
PDT

João Fontes Pompeo de Mattos
PPS

Cláudio Magrão
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 3216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 3216-6815

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
2º Vice-Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado César Medeiros
Ivo José José Eduardo Cardozo
Vadinho Baião Simplício Mário

PMDB
Asdrubal Bentes Bernardo Ariston
Benjamin Maranhão vaga do PP Moacir Micheletto vaga do PL

Carlos Eduardo Cadoca Pastor Pedro Ribeiro
Hermes Parcianello 1 vaga



Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PTB ocupa a vaga) José Mendonça Bezerra
(Dep. do PSC ocupa a vaga) José Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcelo Guimarães Filho

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Marcelo Teixeira 1 vaga

PP
Herculano Anghinetti Ildeu Araujo
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) João Tota

PTB
Alex Canziani vaga do Bloco PFL, PRONA Edna Macedo vaga do PDT

Josué Bengtson vaga do PL Jovair Arantes
Kelly Moraes vaga do Bloco PFL, PRONA Marcus Vicente
Ricarte de Freitas
1 vaga

PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Edinho Montemor Dr. Ribamar Alves
PDT

André Figueiredo
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
PPS

(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Roberto Freire
PSC

Deley vaga do Bloco PFL, PRONA

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 3216-6831 / 6832 / 6833
FAX: 3216-6835

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
1º Vice-Presidente: Lupércio Ramos (PMDB)
2º Vice-Presidente: Giacobo (PL)
3º Vice-Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Hélio Esteves
Devanir Ribeiro Marco Maia
Telma de Souza Vadinho Baião
Vitorassi Virgílio Guimarães
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro

PMDB
Edinho Bez Alexandre Santos
Eliseu Padilha Átila Lins
Jair de Oliveira vaga do PDT Nelson Bornier
José Priante vaga do PC do B Osvaldo Reis
Lupércio Ramos (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcello Siqueira
Mauro Lopes
Pedro Chaves vaga do PSC

Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende Francisco Rodrigues
Lael Varella Robério Nunes
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Marcelo Teixeira
Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paulo Feijó

PP
Francisco Appio Dilceu Sperafico
Leodegar Tiscoski João Tota vaga do Bloco PFL, PRONA

Mário Negromonte Nilton Baiano
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PTB
Ary Kara Carlos Dunga
Philemon Rodrigues Pedro Fernandes vaga do PMDB

Romeu Queiroz vaga do PC do B

Silas Câmara
PL

Chico da Princesa vaga do PT Jorge Pinheiro vaga do PP

Giacobo José Santana de Vasconcellos
Jaime Martins vaga do Bloco PFL, PRONA Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Júnior Betão vaga do Bloco PFL, PRONA Reinaldo Gripp
Milton Monti
Wellington Roberto vaga do PPS

PSB
Beto Albuquerque vaga do PSDB (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Gonzaga Patriota 1 vaga
Mário Assad Júnior

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
(Dep. do PL ocupa a vaga) Cezar Silvestri vaga do PSB

Juíza Denise Frossard
PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Milton Barbosa
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 3216-6853 A 6856
FAX: 3216-6860

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

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: Renato Casagrande (PSB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
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 Kátia Abreu
Eduardo Sciarra Paulo Magalhães
Roberto Brant 1 vaga

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
Mário Assad Júnior vaga do PL Luciano Leitoa
Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Inácio Arruda Daniel Almeida

PV
1 vaga 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
Zé Geraldo 5 vagas
4 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
Herculano Anghinetti Mário Negromonte
Sandes Júnior Vadão Gomes

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
1 vaga Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu 1 vaga

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 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
Romel Anizio Mário Negromonte
1 vaga 1 vaga

PTB
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione 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 PP ocupa a vaga) 3 vagas
2 vagas

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Itamar Serpa
Hamilton Casara Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro 2 vagas
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
Luciano Castro Medeiros
1 vaga Wellington Fagundes

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
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
Carlos Souza José Janene
Cleonâncio Fonseca vaga do PV Mário Negromonte
Jair Bolsonaro 1 vaga
Luis Carlos Heinze vaga do PSB

Pedro Henry
Zonta vaga do PSC

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 (S.PART.)
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

Edmar Moreira vaga do PL Antonio Carlos Magalhães
Neto

José Roberto Arruda (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Luiz Carlos Santos 3 vagas
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Nelson Trad Ann Pontes
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Osmar Serraglio
2 vagas 2 vagas

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
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

PTC
Carlos Willian vaga do PSB

S.PART.
José Divino vaga do PMDB

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
Fleury 2 vagas
1 vaga

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
1 vaga Edinho Montemor 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

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PL

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
Leonardo Monteiro
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
(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
Givaldo Carimbão 2 vagas
1 vaga

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
Marinha Raupp
Zé Gerardo
1 vaga

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
1 vaga

PL
Heleno Silva Humberto Michiles
Júnior Betão Paulo Gouvêa
Reinaldo Betão Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Luciano Leitoa Barbosa Neto

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 Alberto Fraga
Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha 1 vaga

PSDB
Bonifácio de Andrada Gonzaga Mota
Bosco Costa Ronaldo Cezar Coelho
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Antonio Cruz
Darci Coelho Ricardo Barros
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PTB
Jefferson Campos Fleury
Paes Landim 2 vagas
Vicente Cascione

PL
Coronel Alves Carlos Nader
Milton Monti Maurício Rabelo
Neucimar Fraga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Rogério Teófilo

PSB
Sandra Rosado 1 vaga

PDT
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

Marinha Raupp Lupércio Ramos vaga do PPS

Natan Donadon 5 vagas
Osvaldo Reis
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

PSDB
Carlos Alberto Leréia 3 vagas
Hamilton Casara vaga do PL

2 vagas
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho 2 vagas
1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Miguel de Souza (Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 1 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
1 vaga 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 1 vaga

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 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
Telma de Souza
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia 5 vagas
Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. S.PART. 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
1 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

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 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

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

S.PART.
Vieira Reis vaga do PMDB

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 Zezéu Ribeiro

PMDB
Darcísio Perondi Átila Lins
Gilberto Nascimento Osvaldo Reis
Mauro Benevides 3 vagas
Pedro Chaves
1 vaga

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
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Fernando Gonçalves Jefferson Campos
Marcus Vicente 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Jaime Martins
Milton Monti Oliveira Filho
Neucimar Fraga 1 vaga

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
3 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
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 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
Fleury Jovair Arantes
Ricardo Izar 2 vagas
1 vaga

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
Ademir Camilo 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 Nelson Pellegrino
José Eduardo Cardozo 4 vagas
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
Paulo Magalhães
Robério Nunes

PSDB
Bonifácio de Andrada Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda João Campos

PP
Agnaldo Muniz 3 vagas
Benedito de Lira
Darci Coelho

PTB
Fleury 3 vagas
Paes Landim
1 vaga

PL
Almir Sá Carlos Nader
Aracely de Paula José Santana de Vasconcellos
Milton Monti Raimundo Santos

PPS
Juíza Denise Frossard Colbert Martins

PSB
Sandra Rosado (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PDT
Luiz Piauhylino João Fontes

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 366-A, DE

2005, DO SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, QUE "DÁ NOVA
REDAÇÃO AO INCISO II DO ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL E AO ART. 30 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" (ESTABELECENDO O
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE JUIZ DE PAZ,

MANTENDO OS ATUAIS ATÉ A VACÂNCIA DAS
RESPECTIVAS FUNÇÕES).

Presidente:



1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
5 vagas 5 vagas

PMDB
André Zacharow Ann Pontes
Cezar Schirmer Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho Pedro Irujo
Nelson Trad 2 vagas
Osmar Serraglio

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin 4 vagas
Mendonça Prado
Vilmar Rocha
1 vaga

PSDB
João Campos Antonio Carlos Pannunzio
Vicente Arruda Átila Lira
Zulaiê Cobra Bosco Costa

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Feu Rosa
Nilton Baiano

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ary Kara
Edir Oliveira Fleury
Paes Landim Jovair Arantes

PL
Jaime Martins Almir Sá
1 vaga Humberto Michiles

PSB
João Paulo Gomes da Silva 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PDT
Pompeo de Mattos Sérgio Miranda

PPS
Juíza Denise Frossard 1 vaga

PC do B
1 vaga 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): .

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 5 vagas
Fábio Souto

Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado

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
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. S.PART. 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

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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 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
Dr. Rodolfo Pereira João Fontes
Wagner Lago vaga do PP

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)
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
Olavo Calheiros Luiz Bittencourt
Rose de Freitas Marinha Raupp
1 vaga 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 3 vagas
Benedito de Lira
Darci Coelho

PTB
Fleury 3 vagas
Iris Simões
Paes Landim

PL
Lincoln Portela Júnior Betão
Miguel de Souza Reinaldo Betão
1 vaga 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
(Dep. do PTC ocupa a vaga)

PMDB
Asdrubal Bentes Albérico Filho
Eunício Oliveira Almerinda de Carvalho vaga do PP

Jader Barbalho Átila Lins
Mauro Benevides Benjamin Maranhão
Nelson Bornier Marinha Raupp



Mendes Ribeiro Filho
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho José Carlos Aleluia
José Carlos Machado Mussa Demes
Júlio Cesar 2 vagas
Laura Carneiro

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Mendes Thame
Gonzaga Mota Paulo Bauer
João Castelo 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca Carlos Souza
Francisco Garcia Nelson Meurer
Romel Anizio (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra 2 vagas
Paes Landim

PL
Medeiros Humberto Michiles
Sandro Mabel Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Colbert Martins

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
Alceu Collares João Fontes

PC do B
Inácio Arruda 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PTC
Carlos Willian vaga do PT

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

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 479-A, DE

2005, DA SRA. ALMERINDA DE CARVALHO, QUE
"ACRESCENTA DISPOSITIVO AO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS PARA CONSIDERAR

ESTÁVEIS OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, EM ATUAÇÃO

HÁ 9 (NOVE) ANOS OU MAIS".
Presidente: Sandro Matos (PTB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Sérgio (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Reginaldo Lopes
Devanir Ribeiro 4 vagas
Jorge Bittar
Luiz Couto
Luiz Sérgio

PMDB
Almerinda de Carvalho Chicão Brígido
Ann Pontes Leonardo Picciani
Benjamin Maranhão Osvaldo Biolchi
Edson Ezequiel Paulo Lima
Moreira Franco Wladimir Costa

Bloco PFL, PRONA
Arolde de Oliveira (Licenciado) Alberto Fraga
Fernando de Fabinho 3 vagas

Laura Carneiro
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Joaquim Marcelo Teixeira
Helenildo Ribeiro Rafael Guerra
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP
Julio Lopes 3 vagas
Simão Sessim
Vanderlei Assis

PTB
Arnaldo Faria de Sá Nelson Marquezelli
Fernando Gonçalves Paes Landim
Sandro Matos 1 vaga

PL
Carlos Nader Paulo Gouvêa
Reinaldo Betão Reinaldo Gripp

PSB
Alexandre Cardoso Josias Quintal
Jorge Gomes 1 vaga

PDT
Mário Heringer Manato

PPS
Geraldo Resende 1 vaga

PC do B
Jandira Feghali Perpétua Almeida

PV
Marcelo Ortiz Fernando Gabeira

PSOL
Maninha Babá

S.PART.
Almir Moura vaga do Bloco PFL, PRONA

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 487-A, DE
2005, DO SR. ROBERTO FREIRE, QUE "DISPÕE SOBRE A

DEFENSORIA PÚBLICA, SUAS ATRIBUIÇÕES, GARANTIAS,
VEDAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
1º Vice-Presidente: Mauro Benevides (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
3º Vice-Presidente: José Otávio Germano (PP)
Relator: Nelson Pellegrino (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Eduardo Valverde
Luiz Couto José Eduardo Cardozo
Nelson Pellegrino José Mentor
Nilson Mourão Maurício Rands
Vander Loubet 1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Albérico Filho
Mauro Benevides Ann Pontes
Nelson Trad Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio Teté Bezerra
Wilson Santiago 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
Fernando de Fabinho
Murilo Zauith

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Léo Alcântara

PP



Enivaldo Ribeiro Agnaldo Muniz
Feu Rosa 2 vagas
José Otávio Germano

PTB
Edir Oliveira Fernando Gonçalves
Jefferson Campos Fleury
Paes Landim Romeu Queiroz

PL
Almeida de Jesus Almir Sá
Sandro Mabel José Carlos Araújo

PSB
Carlos Mota 2 vagas
Mário Assad Júnior

PDT
Severiano Alves André Figueiredo

PPS
Juíza Denise Frossard (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PC do B
Vanessa Grazziotin Inácio Arruda

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PSOL
Maninha vaga do PSC

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6203/6232
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

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 533-A, DE

2006, DO SR. JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, QUE "ACRESCENTA
O INCISO VI AO ART. 51, O INCISO XVI AO ART. 52,

MODIFICA OS §§2º E 3º DO ART. 55, ACRESCENTA O §5º AO
ART. 55 E A ALÍNEA 'S' AO INCISO I DO ART. 102, PARA

ATRIBUIR AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A
COMPETÊNCIA PARA JULGAR PARLAMENTAR EM

DETERMINADOS CASOS DE PERDA DE MANDATO (ART. 55,
I E II), APÓS ADMITIDO O PROCESSO, POR VOTAÇÃO

OSTENSIVA E MAIORIA ABSOLUTA, PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS OU PELO SENADO FEDERAL".

Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PL)
3º Vice-Presidente: Feu Rosa (PP)
Relator: Fleury (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands

PMDB
Adelor Vieira 5 vagas
Albérico Filho
Alexandre Santos
Almerinda de Carvalho
André Zacharow
Eduardo Cunha vaga do PSC

Bloco PFL, PRONA
Jairo Carneiro 4 vagas
Mendonça Prado
Paulo Magalhães
Roberto Magalhães

PSDB
Custódio Mattos Antonio Carlos Pannunzio
Gonzaga Mota Bosco Costa
Gustavo Fruet Ronaldo Cezar Coelho

PP
Feu Rosa 3 vagas
Leodegar Tiscoski
Nilton Baiano



PTB
Arnaldo Faria de Sá Alex Canziani
Arnon Bezerra Jackson Barreto
Fleury Romeu Queiroz

PL
José Carlos Araújo Almir Sá
1 vaga José Santana de Vasconcellos

PSB
Marcondes Gadelha 2 vagas
Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PPS
Juíza Denise Frossard Dr. Francisco Gonçalves

PC do B
Agnelo Queiroz 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido

PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Heleno
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6206/6232
FAX: 3216-6225

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
Dr. Pinotti (Dep. do PL ocupa a vaga)
Edmar Moreira vaga do PL 3 vagas
Félix Mendonça
2 vagas

PMDB
Benjamin Maranhão Cabo Júlio
Cezar Schirmer Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento Silas Brasileiro
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
João Campos Bosco Costa
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Itamar Serpa
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Vicente Arruda

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 2 vagas
Gonzaga Patriota

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 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 PROFERIR PARECER
AO SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536-E, DE 1997, DO SR.
VALDEMAR COSTA NETO, QUE "MODIFICA O ARTIGO 60 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS" (RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO FUNDAMENTAL).
Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Fátima Bezerra (PT)
3º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Antônio Carlos Biffi
Fátima Bezerra Colombo
Iara Bernardi Luci Choinacki
Maria do Rosário Nazareno Fonteles
Paulo Rubem Santiago Selma Schons

PMDB
Gastão Vieira Luiz Bittencourt
João Matos 4 vagas
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Luiz Carreira
Paulo Magalhães
Vilmar Rocha

PSDB
Lobbe Neto Átila Lira
Nilson Pinto Luiz Carlos Hauly
Professora Raquel Teixeira Yeda Crusius

PP
José Linhares 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Abramo

PTB
Alex Canziani 3 vagas
Kelly Moraes
Paes Landim

PL
Medeiros Humberto Michiles
1 vaga Milton Monti

PSB
Luiza Erundina Ariosto Holanda
Renato Casagrande 1 vaga

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PC do B



Alice Portugal 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
PSOL

Chico Alencar Ivan Valente
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

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
Eduardo Sciarra Murilo Zauith
Fábio Souto (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fernando de Fabinho 3 vagas
2 vagas

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 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
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 603, DE

1998, QUE "REVOGA O § 3º DO ART. 49 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA ENFITEUSE AOS TERRENOS
DE MARINHA SITUADOS NA FAIXA DE SEGURANÇA NA

ORLA MARÍTIMA).
Presidente: Feu Rosa (PP)
1º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
2º Vice-Presidente: Pedro Fernandes (PTB)
3º Vice-Presidente: Alexandre Santos (PMDB)
Relator: Telma de Souza (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Selma Schons
Luiz Sérgio (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Mauro Passos 4 vagas
Telma de Souza
Zezéu Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Alexandre Santos Moraes Souza
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Eliseu Padilha
Gilberto Nascimento
Max Rosenmann
Rose de Freitas

Bloco PFL, PRONA
Félix Mendonça José Carlos Machado
Júlio Cesar 3 vagas
Laura Carneiro
Paulo Magalhães

PSDB
Gonzaga Mota Affonso Camargo
Luiz Carlos Hauly Antonio Carlos Pannunzio
Yeda Crusius Antonio Joaquim vaga do PP

João Castelo
PP

Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB

João Leão vaga do PL (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Julio Lopes (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Leodegar Tiscoski 1 vaga

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Paes Landim
1 vaga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PL
Almir Sá Coronel Alves
Reinaldo Betão José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luciano Castro

PPS
1 vaga Cláudio Magrão

PSB
Renato Casagrande 1 vaga

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Chico Alencar vaga do PT



PSC
Dr. Heleno vaga do PP

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

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 João Magalhães
Teté Bezerra Nelson Bornier
Zé Gerardo Olavo Calheiros

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 Arnaldo Faria de Sá
Nelson Marquezelli 2 vagas
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

Severiano Alves André Figueiredo
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 (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Kátia Abreu 4 vagas
Laura Carneiro
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 Kelly Moraes
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Oliveira Filho
(Dep. S.PART. 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

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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 (PTB)
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
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo
1 vaga

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

Ricardo Barros João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Zonta 3 vagas
1 vaga

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman
PTB

Elaine Costa José Chaves
Enio Tatico (Dep. do PPS ocupa a vaga)
José Militão 1 vaga

Bloco PL, PSL
José Santana de
Vasconcellos

(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Miguel de Souza (Dep. do PP ocupa a vaga)
Milton Monti 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB

Geraldo Thadeu
PSB

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Mário Heringer André Figueiredo
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: Cezar Silvestri (PPS)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Colombo
Fernando Ferro 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 Chicão Brígido
Nelson Trad Gervásio Oliveira
Pedro Chaves Marcelo Castro

Natan Donadon
Bloco PFL, PRONA

Betinho Rosado Alberto Fraga
José Carlos Machado Eduardo Sciarra
Júlio Cesar Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Léo Alcântara Julio Semeghini
Ronaldo Dimas Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno Dr. Benedito Dias
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Feu Rosa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

PTB
José Militão Fleury
Jovair Arantes Jefferson Campos
Neuton Lima Ricarte de Freitas

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Remi Trinta (Dep. S.PART. 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
PSC

Dr. Heleno vaga do Bloco PFL, PRONA

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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
Herculano Anghinetti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

João Pizzolatti 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. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

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

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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: Nélio Dias (PP)
2º Vice-Presidente: Moreira Franco (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Araújo (PL)
Relator: Daniel Almeida (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Devanir Ribeiro
Eduardo Valverde Fernando Ferro
Hélio Esteves Ivo José
Luciano Zica Luiz Bassuma
Luiz Alberto Paulo Rubem Santiago
Marco Maia 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Lupércio Ramos Max Rosenmann
Moreira Franco Nelson Bornier
Wladimir Costa Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Claudio Cajado
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gerson Gabrielli
Gervásio Silva (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio Antonio Cambraia
Júlio Redecker Julio Semeghini
Paulo Feijó Nicias Ribeiro

PP
João Pizzolatti Celso Russomanno
Nélio Dias Feu Rosa
Simão Sessim Ricardo Barros

PTB
Marcus Vicente Alex Canziani
Nelson Marquezelli Paes Landim
Sandro Matos Ricardo Izar

PL
José Carlos Araújo Aracely de Paula
Júnior Betão Jorge Pinheiro
Wellington Roberto (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

Dimas Ramalho

PSB
Beto Albuquerque Josias Quintal vaga do PC do B

Pastor Francisco Olímpio
PDT

Mário Heringer Severiano Alves
PC do B

Daniel Almeida (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

1 vaga

PSC
Deley vaga do PV

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS Almir Moura vaga do Bloco PFL, PRONA

João Mendes de Jesus vaga do PL

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 3057, DE 2000, DO SR. BISPO

WANDERVAL, QUE "INCLUI § 2º NO ART. 41 DA LEI Nº 6.766,
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, NUMERANDO-SE COMO

PARÁGRAFO 1º O ATUAL PARÁGRAFO ÚNICO"
(ESTABELECENDO QUE, PARA O REGISTRO DE

LOTEAMENTO SUBURBANO DE PEQUENO VALOR,
IMPLANTADO IRREGULARMENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE

1999 E REGULARIZADO POR LEI MUNICIPAL, NÃO HÁ
NECESSIDADE DE APROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR

OUTRO ÓRGÃO).
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
3º Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
Relator: Barbosa Neto (PSB)
Titulares Suplentes

PT
José Eduardo Cardozo Durval Orlato
Maria do Carmo Lara José Mentor
Roberto Gouveia Luciano Zica
Tarcísio Zimmermann Mariângela Duarte
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Carlos Eduardo Cadoca
Benjamin Maranhão Cezar Schirmer
Edinho Bez Mauro Lopes
Leandro Vilela Max Rosenmann vaga do PP

Marinha Raupp Nelson Trad
Osmar Terra

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra 4 vagas
Jorge Khoury
Onyx Lorenzoni
Pauderney Avelino

PSDB
Custódio Mattos Bosco Costa
Gustavo Fruet Paulo Bauer
Walter Feldman Zenaldo Coutinho

PP
Herculano Anghinetti (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Julio Lopes 2 vagas
Márcio Reinaldo Moreira

PTB
Alex Canziani Arnaldo Faria de Sá
Jackson Barreto José Chaves
Ricardo Izar Ricarte de Freitas

PL
Jorge Pinheiro José Santana de Vasconcellos
Miguel de Souza 1 vaga

PSB
Barbosa Neto 2 vagas
Givaldo Carimbão

PDT
Luiz Piauhylino 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho 1 vaga

PSC
1 vaga 1 vaga

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

Secretário(a): Regina Veiga
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6216/6232
FAX: 3216-6225

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: Walter Pinheiro (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
Terezinha Fernandes Zezéu Ribeiro
Walter Pinheiro 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 Julio Lopes
Francisco Appio Leodegar Tiscoski
Ricardo Barros Vadão Gomes

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes Thame Ronaldo Cezar Coelho
Bismarck Maia Ronaldo Dimas

PTB
Iris Simões Fleury
Jackson Barreto Jovair Arantes
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos Jaime Martins
Luciano Castro José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Medeiros
1 vaga

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
André Figueiredo Severiano Alves
Renato Cozzolino vaga do PSC

Sérgio Miranda vaga do PC do B

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 4 vagas
Zelinda Novaes
(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
Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Ricardo Izar 1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves
Maurício Rabelo (Dep. S.PART. 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)

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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 4.212, DE 2004, DO SR. ÁTILA LIRA,

QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E

BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS" (FIXANDO NORMAS PARA A EDUCAÇÃO
SUPERIOR DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE

ENSINO).
Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Dr. Pinotti (PFL)
2º Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
Relator: Paulo Delgado (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Iara Bernardi
Maria do Rosário Neyde Aparecida
Mariângela Duarte Paulo Pimenta
Paulo Delgado Reginaldo Lopes
Paulo Rubem Santiago Walter Pinheiro

PMDB
Gastão Vieira Almerinda de Carvalho
João Matos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Mauro Benevides 3 vagas
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Dr. Pinotti
Onyx Lorenzoni
1 vaga

PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto Gonzaga Mota
Professora Raquel
Teixeira

Lobbe Neto

PP
Feu Rosa Ildeu Araujo
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
José Linhares Professor Irapuan Teixeira vaga do PMDB

Simão Sessim
PTB

Eduardo Seabra Neuton Lima
Fleury Paes Landim
Jonival Lucas Junior 1 vaga

PL
Jorge Pinheiro Humberto Michiles
Milton Monti 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
Maria Helena

PDT
Maurício Quintella Lessa Severiano Alves

PPS
Rogério Teófilo Airton Roveda

PC do B
Alice Portugal Vanessa Grazziotin

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Ivan Valente Chico Alencar
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 3216-6205/6230
FAX: 3216-6225

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 Zico Bronzeado
Vignatti 1 vaga

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Darcísio Perondi (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Leandro Vilela 3 vagas
Rose de Freitas

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Lobbe Neto Thelma de Oliveira
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Zonta 2 vagas
1 vaga

PTB
Elaine Costa Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto Alex Canziani
1 vaga 2 vagas

PL
Giacobo Jorge Pinheiro
Júnior Betão Neucimar Fraga
Maurício Rabelo (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Thadeu

PSB
Luciano Leitoa 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
S.PART.

João Mendes de Jesus vaga do PL

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 4.679, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE ADIÇÃO DE FARINHA DE
MANDIOCA REFINADA, DE FARINHA DE RASPA DE

MANDIOCA OU DE FÉCULA DE MANDIOCA À FARINHA DE
TRIGO".

Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
2º Vice-Presidente: João Grandão (PT)

3º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Relator: Nilson Mourão (PT)
Titulares Suplentes

PT
Assis Miguel do Couto Reginaldo Lopes
João Grandão 4 vagas
Nazareno Fonteles
Nilson Mourão
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes Osvaldo Reis
Gervásio Oliveira 4 vagas
Moacir Micheletto
Rose de Freitas
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Moroni Torgan
Fernando de Fabinho 3 vagas
Ivan Ranzolin
Onyx Lorenzoni

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Júlio Redecker
Átila Lira Leonardo Vilela
Raimundo Gomes de Matos Luiz Carlos Hauly

PP
Benedito de Lira Nélio Dias
Dilceu Sperafico 2 vagas
Nelson Meurer

PTB
Arnaldo Faria de Sá José Militão
Carlos Dunga 2 vagas
Josué Bengtson

PL
Sandro Mabel Almir Sá
Wellington Roberto Wellington Fagundes

PSB
B. Sá 2 vagas
Edinho Montemor

PDT
Maurício Quintella Lessa Ademir Camilo

PPS
Cezar Silvestri Rogério Teófilo

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216-6211
FAX: 3216-6225

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 (PTB)
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. S.PART. ocupa a
vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro

PSDB
Bismarck Maia Julio Semeghini
João Castelo Narcio Rodrigues
Lobbe Neto Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB
Arnon Bezerra Neuton Lima
Enio Tatico vaga do PL (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Nelson Marquezelli 1 vaga
Osmânio Pereira

PL
Miguel de Souza Lincoln Portela
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. S.PART. 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

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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
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 3 vagas
PSDB

Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
1 vaga 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
2 vagas (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PPS

Cláudio Magrão Colbert Martins
PSB

Dr. Ribamar Alves 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
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Leonardo Mattos

PTC
Carlos Willian vaga do PSC

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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
1 vaga Nilson Pinto

PP
Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
2 vagas 2 vagas

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Enio Tatico vaga do PL

Marcus Vicente Josué Bengtson
Sandro Matos

PL

Giacobo
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)

Reinaldo Betão
(Dep. do PTB 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 5234, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "INSTITUI A PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS
CRIANÇAS OU ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE,

CRIA O PROGRAMA FEDERAL DE PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS
CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Thelma de Oliveira (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Relator: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi 5 vagas
Luiz Couto
Maria do Carmo Lara
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PMDB
Almerinda de Carvalho Ann Pontes
Marinha Raupp Lúcia Braga
Rose de Freitas 3 vagas
Teté Bezerra
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Laura Carneiro

Nice Lobão
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Bosco Costa
Thelma de Oliveira João Campos
Walter Barelli 1 vaga

PP
Darci Coelho 3 vagas
Nilton Baiano
Suely Campos

PTB
Pastor Reinaldo 3 vagas
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PL
2 vagas Jorge Pinheiro

1 vaga
PSB

Luiza Erundina 2 vagas
Sandra Rosado

PDT
Severiano Alves André Figueiredo

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Geraldo Resende

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Vittorio Medioli

PSC
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6214/6232
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: Julio Semeghini (PSDB)
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
Wilson Santiago Marcelo Castro
2 vagas Paulo Afonso

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

José Carlos Aleluia 4 vagas
Laura Carneiro
(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. S.PART. 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

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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 Enio Tatico vaga do PL

Romeu Queiroz Paes Landim
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Pedro Fernandes

1 vaga
PL

Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

1 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 6222, DE 2005, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO § 2º DO ART. 46 E AO CAPUT DO ART. 52 DA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 - ESTATUTO DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SOBRE ADOÇÃO
INTERNACIONAL". (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
Zelinda Novaes Nice Lobão
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
João Matos Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas



Teté Bezerra
PSDB

Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
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. S.PART. ocupa a vaga) Almeida de Jesus
1 vaga Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
1 vaga 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

S.PART.
Marcos de Jesus vaga do PL

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 6.666, DE 2006, DO SR. LUCIANO
ZICA, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE

1997, QUE 'DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ENERGÉTICA
NACIONAL, AS ATIVIDADES RELATIVAS AO MONOPÓLIO

DO PETRÓLEO, INSTITUI O CONSELHO NACIONAL DE
POLÍTICA ENERGÉTICA E A AGÊNCIA NACIONAL DO

PETRÓLEO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'".
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Madeira (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Bassuma (PT)
3º Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)
Relator: José Priante (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Luciano Zica Durval Orlato
Luiz Alberto Fernando Ferro
Luiz Bassuma Luiz Eduardo Greenhalgh
Mariângela Duarte Mauro Passos
Tarcísio Zimmermann 1 vaga

PMDB
Albérico Filho Aníbal Gomes
Delfim Netto Átila Lins
José Priante Marcelo Castro
Lupércio Ramos Mauro Lopes
Marcello Siqueira Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Eliseu Resende
Fernando de Fabinho Júlio Cesar
José Carlos Aleluia 2 vagas
José Carlos Machado

PSDB

Arnaldo Madeira Hamilton Casara
Gonzaga Mota Nilson Pinto
João Almeida Paulo Bauer

PP
Benedito de Lira Herculano Anghinetti
Francisco Appio João Pizzolatti
Nelson Meurer Romel Anizio

PTB
Arnon Bezerra Arnaldo Faria de Sá
Jonival Lucas Junior Iris Simões
Jovair Arantes Neuton Lima

PL
Jaime Martins Giacobo
Milton Monti José Carlos Araújo

PSB
Renato Casagrande Isaías Silvestre
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Josias Quintal

PDT
Maurício Quintella Lessa Sérgio Miranda

PPS
(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Cezar Silvestri

PC do B
Vanessa Grazziotin Jandira Feghali

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

PSOL
Babá (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Dr. Heleno vaga do PSOL

S.PART.
Fernando Estima vaga do PPS

João Mendes de Jesus vaga do PSB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6218/6232
FAX: 3216-6225

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
Francisco Dornelles Benedito de Lira



2 vagas Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Armando Monteiro Enio Tatico vaga do Bloco PL, PSL

Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
José Militão 2 vagas

Bloco PL, PSL
Giacobo Heleno Silva
Miguel de Souza Milton Monti
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

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
Sérgio Miranda

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
1 vaga

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
Ronaldo Caiado 2 vagas
1 vaga

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
Enio Tatico 3 vagas
Jovair Arantes
Ricarte de Freitas

Bloco PL, PSL
Jorge Pinheiro Luciano Castro
Lincoln Portela vaga do PV Maurício Rabelo
Sandro Mabel Miguel de Souza
1 vaga

PPS
Geraldo Resende (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:
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 Fernando de Fabinho
César Bandeira José Carlos Machado
Fábio Souto Marcelo Guimarães Filho
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Mauro Benevides Mauro Lopes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Moraes Souza
1 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
Reginaldo Germano Zé Lima

PTB
Armando Monteiro 2 vagas
Jackson Barreto

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 Zico Bronzeado
Henrique Afonso 3 vagas
Terezinha Fernandes
Zé Geraldo

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 Marcondes Gadelha vaga do PFL

Paulo Baltazar (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Dr. Francisco Gonçalves vaga do PTB Geraldo Thadeu
Fernando Coruja

PDT
Alceu Collares (Dep. S.PART. 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

S.PART.
João Mendes de Jesus vaga do PDT

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
Jairo Carneiro Antonio Carlos Magalhães Neto
Luiz Carlos Santos José Mendonça Bezerra
Mendonça Prado Robério Nunes
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Nelson Trad Paulo Lima
Wilson Santiago 3 vagas
2 vagas

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

2 vagas Nélio Dias
Roberto Balestra

PTB
Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
José Santana de Vasconcellos Raimundo Santos
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto
1 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
Osmar Serraglio Átila Lins vaga do PPS

Osvaldo Biolchi Jorge Alberto



(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Leandro Vilela
1 vaga Mauro Benevides

(Dep. S.PART. 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

S.PART.
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
Joaquim Francisco vaga do PTB Celcita Pinheiro
Robson Tuma Gerson Gabrielli
Vilmar Rocha Onyx Lorenzoni
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga) 2 vagas
2 vagas

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
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. S.PART. 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

S.PART.
Almir Moura vaga do PL

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 (Dep. do PV ocupa a vaga)
Virgílio Guimarães 2 vagas
Walter Pinheiro

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

PP
Francisco Dornelles Herculano Anghinetti
João Leão vaga do PL Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Enio Tatico
Nelson Marquezelli Pedro Fernandes
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Sandro Mabel Jaime Martins
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Reinaldo Betão
(Dep. do PP ocupa a vaga) (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 André Figueiredo
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

João Herrmann Neto vaga do PPS

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 Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB 4 vagas
César Bandeira
Corauci Sobrinho
Dr. Pinotti
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
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Paes Landim

Bloco PL, PSL
Milton Monti (Dep. S.PART. 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
S.PART.

Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

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:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar

PFL
Carlos Melles
Roberto Magalhães
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
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas
1 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
1 vaga Vadão Gomes

PSDB
Bosco Costa Thelma de Oliveira
Walter Barelli 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Edna Macedo
Elaine Costa (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Wanderval Santos
Medeiros 1 vaga

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 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 Helenildo Ribeiro
João Campos Julio Semeghini

Zulaiê Cobra vaga do PTB

PP
Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves Medeiros
Neucimar Fraga 1 vaga

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. S.PART. ocupa a vaga)
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
PSOL

Chico Alencar vaga do PT

S.PART.
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

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
Murilo Zauith
Robério Nunes

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha

S.PART.
Marcos de Jesus
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

1 vaga
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
Laura Carneiro

PP
Reginaldo Germano

PSDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos



(Dep. S.PART. 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

S.PART.
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

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
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): -



PODER LEGISLATIVO 
SENADO FEDERAL 
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 
DIÁRIO 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 

 
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 

  
NÚMEROS AVULSOS 

 
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: 20815-9 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 CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR 
ASSINATURA DOS DCN’S. 
 

Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053, 
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com, 
Mourão ou Solange. 
Contato internet: 3311-4107 
 

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF 

CNPJ: 00.530.279/0005–49              CEP 70 165–900 



TÍTULOS PUBLICADOS — 2002

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

BRASIL Y EL ALCA: SEMINARIO

R$ 26,40

85-7365-201-2ISBN:

BRAZIL AND THE FTAA: SEMINAR

R$ 26,40

85-7365-202-0ISBN:

RIO SÃO FRANCISCO: DOSSIÊ 500 ANOS

R$ 2,20

85-7365-187-3ISBN:

HOMENAGEM A SÉRGIO BUARQUE DE 
HOLANDA

R$ 2,20

85-7365-239-XISBN:

HOMENAGEM À FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS

R$ 2,20

85-7365-238-1ISBN:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2001

R$ 7,70

85-7365-230-6ISBN:

Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. Principal e Anexo IV da Câmara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.                 
Informações: Coordenação de Publicações. Telefone: (61) 318-6864.  E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br                          
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