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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 349, DE 2005(*)
Aprova o texto do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros
e Cargas entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República Cooperativista
da Guiana, celebrado em Brasília, em 7 de fevereiro de 2003.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional de Passageiros e Cargas entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República Cooperativista da Guiana, celebrado em
Brasília, em 7 de fevereiro de 2003.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do
inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
Art. 2º Este decreto legislativo entra cm vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de maio de 2005. – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
(*) O texto do Acordo acima citado está publicado no DSF de 23-3-2005.

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 21, DE 2005
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 245, de 6 de abril de 2005,
que “abre, em favor da Presidência da República, dos Ministérios dos Transportes, da Cultura e do Planejamento, Orçamento e Gestão e de Encargos Financeiros da União, crédito extraordinário no valor global
de R$393.323.000,00, para os ﬁns que especiﬁca”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta
dias, a partir de 6 de junho de 2005, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional.
Congresso Nacional, 25 de maio de 2005. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 22, de 2005
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 246, de 6 de abril de 2005, que
“dispõe sobre a reestruturação do setor ferroviário e o término do processo de liquidação da Rede Ferroviária
Federal S.A., altera dispositivos das Leis nos 10.233, de 5 de junho de 2001, e 11.046, de 27 de dezembro de
2004, e dá outras providências”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 6 de
junho de 2005, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.
Congresso Nacional, 25 de maio de 2005. – Senador Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
SEÇÃO I
SUMÁRIO
1 – ATA DA 108ª SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 3ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 52ª LEGISLATURA, EM 25 DE MAIO DE 2005
I – Abertura da sessão
II – Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
III – Leitura do expediente
MENSAGENS
Nº 267/2005 – Do Poder Executivo – Solicita
a retirada do Projeto de Lei nº 4.601, de 2004, que
“dispõe sobre a criação de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS
e Função Gratiﬁcada – FG, no âmbito do Poder
Executivo Federal, a serem alocados na estrutura
regimental do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento”......................................................
Nº 268/2005 – do Poder Executivo – Comunica
o Senhor Presidente da República, nos termos do
art. 222, § 5º da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de maio de 2002,
que foi autorizada, conforme despacho publicado
no Diário Oﬁcial da União de 6 de maio de 2005,
a transferência indireta do controle societário da
Rádio Globo S.A., concessionária e permissionária
de serviços de radiodifusão sonora em onda média,
onda curta e freqüência modulada, no Município do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro..............
Nº 270/2005 – Do Poder Executivo – Comunica o Senhor Presidente da República, nos termos do
art. 222, § 5º da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de maio de 2002,
que foi autorizada, conforme despacho publicado
no Diário Oﬁcial da União de 5 de maio de 2005, a
transferência indireta do controle societário da Rádio Sertões de Mombaça Ltda., concessionária de
serviços de radiodifusão sonora em ondas médias,
no Município de Mombaça, Estado do Ceará. ......
Nº 298/2005 – Do Poder Executivo – Solicita
a retirada do Projeto de Lei nº 4.147, de 2001. .....
OFÍCIOS
Nº 167/05 – Do Senhor Deputado Paulo Rocha, Líder do PT, indicando a Deputada Iara Bernardi
para integrar a Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania, em substituição ao Deputado João
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Grandão que passa a integrar a Comissão de Defesa do Consumidor. .............................................
Nº 174/05 – Do Senhor Deputado Paulo Rocha, Líder do PT, indicando o Deputado o Deputado
João Grandão para integrar a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em substituição
ao Deputado Dr. Rosinha. .....................................
Nº 612/05 – Do Senhor Deputado José Borba, Líder do PMDB, indicando o Deputado Edison
Ezequiel para integrar a Comissão de Relação e
Exteriores e de Defesa Nacional, em substituição
ao Deputado Marcelino Fraga que passa a integrar
as Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Fiscalização
Financeira e Controle. ..........................................
Nº 613/05 – Do Senhor Deputado José Borba,
Líder do PMDB, comunicando que a Deputada Alice
Portugal passa a integrar a Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público. ....................
Nº 618/05 – Do Senhor Deputado José Janene, Líder do PP, indicando os Deputados Carlos
Souza e Darci Coelho para integrarem a Comissão
Especial Mista destinada a, num prazo de 90 dias
analisar e consolidar as Propostas Legislativas de
Redivisão Territorial. .............................................
Nº 283/05 – Do Senhor Deputado Zequinha
Marinho, Presidente em exercício da Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, comunicando a apreciação do PL
nº 2.525/03. ..........................................................
Nº 284/05 – Do Senhor Deputado Zequinha
Marinho, Presidente em exercício da Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, comunicando a apreciação do PL
nº 3.572/04. ..........................................................
Nº 32/05 – Do Senhor Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, encaminhando o PDC nº
1.326/04, apreciado pela referida Comissão. ...........
Nº 143/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, encaminhando o
PLP nº 33/03, apreciado pela referida Comissão.
Nº 144/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Cons-
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tituição e Justiça e de Cidadania, encaminhando o
PLP nº 62/03, apreciado pela referida Comissão.
Nº 152/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, encaminhando o
Substitutivo do Senado ao PL nº 4.556-C/94, apreciado pela referida Comissão. ..............................
Nº 155/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, comunicando a
apreciação dos Projetos de Lei nºs 1.876-A/03 e
2.078/03, apensado. .............................................
Nº 178/05 – Do Senhor Deputado Luiz Antonio Fleury, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, comunicando a apreciação do PL nº
3.686/04.................................................................
Nº 179/05 – Do Senhor Deputado Luiz Antonio Fleury, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, comunicando a apreciação do PL nº
3.898/04.................................................................
Nº 294/05 – Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, comunicando a apreciação do PL nº 4.420/04..................
Nº 295/05 – Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, comunicando a apreciação do PL nº 3.820/04..................
Nº 296/05 – Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,, comunicando a apreciação do PL nº 3.767/04..................
Nº 297/05 – Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, comunicando a apreciação do PL nº 3.342/04..................
Nº 298/05 – Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,, comunicando a apreciação do PL nº 4.644/04..................
Nº 299/05 – Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,, comunicando a apreciação do PL nº 2.657/03..................
Nº 300/05 – Do Senhor Deputado Paulo Delgado, Presidente da Comissão Educação e Cultura,
comunicando a rejeição do PL nº 1.556/03. ..........
Nº 303/05 – Do Senhor Deputado Paulo Delgado, Presidente da Comissão Educação e Cultura,
comunicando a rejeição do PL nº 4.390/04. ..........
Nº 304/05 – Do Senhor Deputado Paulo Delgado, Presidente da Comissão Educação e Cultura,
comunicando a rejeição do PL nº 6.323/02. ..........
Nº 305/05 – Do Senhor Deputado Paulo Delgado, Presidente da Comissão Educação e Cultura,
comunicando a aprovação do PL nº 2.970/04. ......
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Nº 306/05 – Do Senhor Deputado Paulo Delgado, Presidente da Comissão Educação e Cultura,
comunicando a rejeição do PL nº 4.171/04. ..........
Nº 354/05 – Do Senhor Deputado Paulo Delgado, Presidente da Comissão Educação e Cultura,
comunicando a aprovação, com substitutivo, do PL
nº 1.200/03. ...........................................................
Nº 117/05 – Do Senhor Deputado Geddel
Vieira Lima, Presidente da Comissão Finanças e
Tributação, encaminhando o PL nº 3.779/04, apreciado pela referida Comissão. ..............................
Nº 355/05 – Do Senhor Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando a declaração de
prejudicialidade do PL nº 3.158/04. .......................
Nº 361/05 – Do Senhor Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando a apreciação do PL
nº 2.053/03. ...........................................................
Nº 363/05 – Do Senhor Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando a apreciação do PL
nº 795/03. ..............................................................
Nº 364/05 – Do Senhor Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando a apreciação do PL
nº 2.683/03. ...........................................................
Nº 365/05 – Do Senhor Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando a apreciação do PL
nº 2.960/04. ...........................................................
Nº 366/05 – Do Senhor Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando a apreciação do PL
nº 3.142/04. ...........................................................
Nº 367/05 – Do Senhor Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando a apreciação do PL
nº 3.648/04. ...........................................................
Nº 368/05 – Do Senhor Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente da Comissão de Seguridade
Social e Família, comunicando a apreciação do PL
nº 3.881/04. ...........................................................
Nº 315/05 – Da Senhora Deputada Almerinda de Carvalho, 3ª Vice-Presidente no exercício
da Presidência da Comissão de Seguridade Social e Família, comunicando a apreciação do PL nº
2.792/03.................................................................
Nº 97/05 – Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comunicando
a apreciação do PL nº 2.764/03. ...........................
Nº 98/05 – Do Senhor Deputado Henrique
Eduardo Alves, Presidente da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, comunicando
a apreciação do PL nº 4.081/04. ...........................
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Nº 58/05 – Do Senhor Deputado Marco Maia,
Vice-Presidente, no exercício da Presidência da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, comunicando a apreciação do PL nº
6.615/02.................................................................
Nº 42/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Cambraia, Presidente da Comissão de Turismo
e Desporto, comunicando a apreciação do PL nº
1.276-A/03. ............................................................
Nº 43/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Cambraia, Presidente da Comissão de Turismo
e Desporto, comunicando a apreciação do PL nº
3.359-A/04. ............................................................
Nº 2/05 – Do Senhor Deputado Reinaldo Betão, Presidente da Comissão Especial destinada
a proferir parecer à PEC nº 002-A/03 (Lotação de
Servidor Público), comunicando a aprovação do
parecer, com substitutivo, à PEC nº 002-A/03. ......
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COMUNICAÇÕES
– Da Senhora Deputada Ana Alencar, comunicando sua desﬁliação do PSDB e sua ﬁliação ao PL.
– Do Senhor Deputado João Tota, comunicando
sua ﬁliação ao PP e sua desﬁliando do PL. .............
– Do Senhor Deputado Jose Carlos Araújo,
comunicando sua desﬁliação do PFL e sua ﬁliação
ao PL. ...................................................................
– Do Senhor Deputado Marcelo Guimarães
Filho, comunicando sua desﬁliação do PFL e sua
ﬁliação ao PL. .......................................................
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PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 249/2005 – Do Poder Executivo – Dispõe
sobre a política de resseguro, cosseguro, retrocessão e sua intermediação, de seguro no exterior e
as operações em moeda estrangeira do setor securitário, e dá outras providências. ........................

21148

PROJETOS DE LEI
Nº 5.218/2005 – Do Sr. Jurandir Boia – Torna
obrigatório o exame de acuidade visual nas escolas
de ensino fundamental e nas empresas públicas e
privadas. ................................................................
Nº 5.220/2005 – Do Sr. Welinton Fagundes
– Torna obrigatória a inscrição em braile nas embalagens, rótulos e bulas dos produtos que especiﬁca.......................................................................
Nº 5.222/2005 – Do Sr. Anselmo – Acrescenta
o inciso VIII ao art. 14 da Lei nº 9.985, de junho de
2000.......................................................................
Nº 5.226/2005 – Do Sr. Leodegar Tiscoski – Dá
nova redação ao parágrafo 1º e acrescenta parágrafo 2º ao art. 43 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991, “que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras
providências”, para limitar ao valor do acordo judicial
a incidência da contribuição previdenciária. ............
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Nº 5.228/2005 – Do Sr. José Mentor – Institui
anistia ﬁscal sobre a legalização ou o repatriamento
de recursos mantidos no exterior não declarados e
extingue a punibilidade dos delitos a eles relativos...
Nº 5.233/2005 – Do Sr. Sigmaringa Seixas
– “Cria o Sistema Nacional de Prevenção da Tortura
e dá outras providências.” ......................................
Nº 5.239/2005 – Do Sr. Henrique Afonso – Dispõe
sobre obrigatoriedade de dispositivo de identiﬁcação
táctil em cartões plásticos para todos os ﬁns. ..............
Nº 5.241/2005 – Do Sr. Carlos Willian – Dispõe
sobre a proibição da pesca comercial das espécies
que especiﬁca e dá outras providências. ..............
Nº 5.243/2005 – Do Sr. Ivan Paixão – Institui
o Dia Nacional do Fonoaudiólogo..........................
Nº 5.247/2005 – Do Sr. Ivo José – Amplia direitos das micro e pequenas empresas, criando mecanismos para promover a formalização do emprego
e estimular a adequação dos pequenos empreendimentos à legislação aplicável ao trabalho. ..............
Nº 5.257/2005 – Do Sr. Professor Irapuan
Teixeira – Dispõe sobre o exercício da proﬁssão de
Naturólogo. ............................................................
Nº 5.269/2005 – Do Sr. Almir Moura – Cria
a obrigação de utilização de método “braile” pelo
comercio varejista e prestadores de serviços........
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PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 76/2005 – Do Sr. Asdrubal Bentes – Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle, com o auxílio do Tribunal de Contas da
União, promova ﬁscalização e auditoria na aplicação dos recursos oriundos dos convênios e fundos
constitucionais, nos últimos 4 anos, do Município
de Marabá – Pará, com o Sistema Único de Saúde
– SUS. ...................................................................

21173

REQUERIMENTOS
Nº 2.879/05 – Do Senhor Deputado Ricarte
de Freitas, Vice-Líder do PTB, requerendo a reconstituição do PL nº 4.842/98. ....................................
Nº 2.825/05 – Do Senhor Deputado Ronaldo
Caiado, Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural,
requerendo nos termos regimentais, inclusão da referido Comissão para apreciar o PL nº 1.154/95. ...
Nº 2.810/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, requerendo a revisão do depacho dado ao PL nº 2.597/03. ..........
Nº 2.811/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, requerendo a
apensação do PL nº 141/03 ao PL nº 7.418/02. ...
Nº 2.812/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, requerendo a revisão do despacho dado ao PL nº 358/03. ...........
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Nº 2.813/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, requerendo a revisão do despacho dado ao PL nº 148/03. ...........
Nº 2.814/05 – Do Senhor Deputado Antonio
Carlos Biscaia, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, requerendo a revisão do despacho dado ao PL nº 4.025/04. ........
Nº 2.843/05 – Do Senhor Deputado Romeu
Queiroz, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, requerendo
a revisão do despacho dado ao PL nº 3.921/04. ..
Nº 2.842/05 – Do Senhor Deputado Júlio Lopes, Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Urbano, requerendo a revisão do despacho dado
ao PL nº 5.399/01. ................................................
Nº 2.858/05 – Do Senhor Deputado Alberto
Fraga, 2º Vice-Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,
requerendo a reconstituição do PL nº 6.383/02 e
seu apensado PL nº 4.405/04. .............................
Nº 2.786/05 – Do Senhor Deputado Luiz Carlos Hauly, requerendo a tramitação conjunta das
proposições que especiﬁca. ..................................
Nº 2.796/05 – Do Senhor Deputado Mussas
Demes, requerendo que o PL nº 473/03, seja despachado à Comissão de Finanças e Tributação. ..
Nº 2.816/05 – Do Senhor Deputado Assis
Miguel do Couto, requerendo a reconstituição do
PL nº 4.059/04. .....................................................
Nº 2831/05 – Do Senhor Deputado Geraldo
Thadeu, requerendo a retirada do PL nº 4.963/05. ..
Nº 2.844/05 – Do Senhor Deputado Carlos
Narder, requerendo a retirada de tramitação do PL
nº 1.845/03. ..........................................................
SESSÃO ORDINÁRIA DE 25-5-2005
IV – Pequeno Expediente
WALTER PINHEIRO (PT – BA) – Tentativa de
Parlamentares da Oposição de isenção de responsabilidade pela instalação da CPMI dos Correios.
Posicionamento favorável à criação da CPMI. ......
REINALDO BETÃO (Bloco/PL – RJ) – Regozijo com o anúncio da auto-suﬁciência na produção
de petróleo e derivados pela PETROBRAS. Acordo
sobre normas disciplinares da Convenção Coletiva
de Trabalho dos operadores portuários e estivadores
dos portos do Rio de Janeiro e de Sepetiba, Estado
do Rio de Janeiro...................................................
FRANCISCO APPIO (PP – RS) – Necessidade de combate à pirataria na radiodifusão, conforme
conclusões de seminário da Associação Brasileira
de Rádio e Televisão – ABERT. Transcurso do 57º
aniversário de criação da Rádio Cacique, do Município de Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande
do Sul.....................................................................
LUIZ COUTO (PT – PB) – Quadro estarrecedor da Síntese dos Indicadores Sociais – IBGE/2004,
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no tocante à elevadíssima taxa de morte por causas
externas, incluídos os homicídios, entre jovens de
20 a 24 anos, do sexo masculino, no País. ...........
PAULO MAGALHÃES (PFL – BA) – Gradual
superação da crise no setor cacaueiro do Estado da
Bahia. Acerto da criação, pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues,
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau
e Sistemas Florestais Renováveis. Regularização
das dívidas de cacauicultores pelo Conselho Monetário Nacional.....................................................
JOÃO ALFREDO (PT – CE) – Improcedência
das críticas de Parlamentares da Oposição a supostas táticas obstrutivas da base aliada do Governo à
instalação da CPMI dos Correios. Caráter injustiﬁcável do posicionamento contrário de Deputados situacionistas à criação da CPMI. Natureza insustentável
da manutenção no Governo de Ministros de Estado
sob suspeita de práticas de corrupção. Registro de
pauta de reivindicações de pequenos agricultores
do Município de Canindé, Estado do Ceará, em diﬁculdades por causa de perda de safra. .................
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE) – Anúncio
da participação do orador de encontro da Associação dos Ferroviários Aposentados em Fortaleza,
Estado do Ceará, para apoio ao posicionamento da
entidade, contrária à aprovação da Medida Provisória nº 246, de 2005, sobre a liquidação da Rede
Ferroviária Federal S.A. .........................................
VICENTINHO (PT – SP) – Motivos da retirada da assinatura do requerimento de criação da
CPMI dos Correios. Vitória de Luiz Padilha, do PT,
na eleição para Prefeito do Município de Barra do
Turvo, Estado de São Paulo...................................
ÉRICO RIBEIRO (PP – RS) – Otimismo com
a promessa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
de compra do excedente da safra de arroz, tendo
em vista a recente crise no setor decorrente da superprodução e da importação de países integrantes
do MERCOSUL. Inconstitucionalidade da pretendida alteração, pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, da regulamentação das farmácias de
manipulação do País. ............................................
JAMIL MURAD (PCdoB – SP) – Caráter conservador da Oposição. Interesse dos oposicionistas
na constituição da CPMI dos Correios com vistas
à desestabilização do Governo Lula. Compromisso
governamental de combate à corrupção. ..............
GONZAGA MOTA (PSDB – CE) – Reﬂexos
da estagnação socioeconômica brasileira na política
de elevada taxa de juros e de arrocho salarial. .....
TARCISIO ZIMMERMANN (PT – RS) – Contrariedade à instauração de Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito destinada à apuração de denúncias de corrupção na Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos. ..........................................................
DR. BENEDITO DIAS (PP – AP) – Carências
do Sistema Único de Saúde – SUS. Vantagens da
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realização de investimentos na medicina preventiva.
Maior atenção do Ministério da Saúde com a Região
Norte, especialmente com o Estado do Amapá. ...
EDINHO BEZ (PMDB – SC) – Conveniência
de rejeição, pela Casa, da Medida Provisória nº 246,
de 2005, sobre reestruturação do setor ferroviário e
liquidação da Rede Ferroviária Federal S/A. Edição
abusiva de medidas provisórias.............................
GUSTAVO FRUET (PSDB – PR) – Implementação pelos governantes de propostas destinadas
à redução da tarifa do transporte coletivo urbano.
Equívoco da comparação entre os trabalhos policiais e de Comissões Parlamentares de Inquérito
– CPIs. ...................................................................
ADELOR VIEIRA (PMDB – SC) – Prejuízos
causados aos exportadores pela política cambial
brasileira. Retomada, pela União, de repasses ﬁnanceiros aos Estados exportadores a título de
perdas de receitas decorrentes da Lei Kandir. Clamor dos empresários brasileiros pela modernização
ﬁnanceira no País. Congratulações a empresários
e sindicalistas de Municípios catarinenses............
SILVIO TORRES (PSDB – SP. Discurso retirado pelo orador para revisão.) – Conturbação das
atividades dos Poderes Legislativo e Executivo em
decorrência de fatos de repercussão nacional. Impacto positivo do conjunto de medidas lançadas
pelo Governador do Estado de São Paulo, Geraldo
Alckmin, em benefício da área social, de segmentos econômicos e do setor de infra-estrutura urbana. Redução dos índices de criminalidade em São
Paulo. Libertação de seqüestrados nos Municípios
de São José do Rio Pardo e Mogi-Mirim. Eﬁciência
do Secretário de Segurança Pública do Estado de
São Paulo, Saulo Abreu.........................................
PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR)
– Edição, pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
de decreto sobre instituição de grupo de trabalho
intergovernamental para análise e viabilização da
destinação de terras da União para o Estado do
Amapá. Conveniência de adoção de procedimento
análogo, pelo Presidente da República, no tocante
à reivindicação, de Rondônia, da legalização e do
repasse de terras da União para o Estado. ...........
CHICO ALENCAR (PT – RJ) – Aprovação,
pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro, de projeto de lei sobre a proibição do nepotismo. Posicionamento favorável à realização de
CPMI dos Correios, com ênfase na proposição de
medidas de combate à corrupção. Críticas a pronunciamento do Vice-Líder do Governo na Casa,
Deputado Beto Albuquerque, sobre a possibilidade
de retaliação a Parlamentares da base governista
pela assinatura de requerimento de instalação da
CPMI dos Correios. Artigo A corrupção sistêmica,
do cientista político Léo Lince, publicado no semanário Correio da Cidadania, sobre o escândalo. ..
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BISMARCK MAIA (PSDB – CE) – Artigo intitulado “Reﬁnaria”, publicado pelo jornal Diário do
Nordeste e de autoria do Desembargador cearense
Edgar Carlos de Amorim, sobre a indignação causada pela preterição do Estado do Ceará na escolha do local para instalação de reﬁnaria de petróleo
pela PETROBRAS. ...............................................
VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL – SP)
– Falecimento do ex-Deputado Federal Diogo
Nomura...........................................................
PRESIDENTE (Inocêncio de Oliveira) – Associação da Mesa aos votos de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal Diogo Nomura. ....
JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL) – Apoio
à prerrogativa constitucional da Casa de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito para
apuração das denúncias de corrupção na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Questionamento acerca da iniciativa de alguns Parlamentares
de retirada da assinatura do requerimento para a
constituição da CPMI.............................................
JÚLIO DELGADO (PPS – MG) – Adoção,
pelo Governo anterior, da prática de retirada de
assinaturas em requerimentos para instalação de
CPIs. Registro da Carta da União dos Ferroviários
Aposentados de Juiz de Fora e Região sobre a necessidade de deﬁnição da situação de aposentados
e pensionistas da Rede Ferroviária Federal S/A
antes da extinção da empresa, prevista na Medida
Provisória nº 246, de 2005. ..................................
GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA) – Inauguração de centro de ensino médio ﬁnanciado pelo
Projeto Alvorada no Município de Alcântara, Estado
do Maranhão..........................................................
DARCI COELHO (PP – TO) – Envio à Casa de
proposta sobre a Política Nacional de Saneamento
Ambiental pelo Ministro das Cidades Olívio Dutra.
GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE) – Desvio
de verbas da merenda escolar por Prefeitos e por
ex-Prefeitos Municipais do Estado de Alagoas. ....
SANDES JÚNIOR (PP – GO) – Alerta sobre
o prejuízo ambiental causado por produtos agrotóxicos. Artigo “O custo dos agrotóxicos”, de autoria
do jornalista Washington Novaes, publicado em O
Popular...................................................................
CARLOS NADER (Bloco/PL – RJ) – Importância do projeto de lei sobre extinção da cobrança
de assinatura básica da telefonia ﬁxa. Omissão do
Governo diante do déﬁcit habitacional brasileiro. ....
JEFFERSON CAMPOS (PMDB – SP) – Importância histórica da agricultura para o desenvolvimento econômico do País. Transcurso do Dia do
Trabalhador Rural. Coibição de propagandas de
álcool e tabaco veiculadas pelas emissoras de televisão. Malefícios causados à saúde humana pela
nicotina e pelo alcoolismo. Maior estímulo às políticas de combate ao uso de drogas.........................
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ADEMIR CAMILO (Bloco/PL – MG) – Lançamento da Frente Empresarial pela Lei Geral da
Pequena e Micro Empresa, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. ...........................................
NELSON BORNIER (PMDB – RJ) – Indignação com as altas tarifas impostas aos usuários do
sistema bancário brasileiro. ..................................
GUILHERME MENEZES (PT – BA) – Desempenho do Governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Posicionamento do orador quanto à instalação da
CPMI dos Correios. ...............................................
GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL) – Prejuízos
materiais e humanos causados pelas fortes chuvas
ao Município de Coruripe, Estado de Alagoas. Urgente adoção de medidas governamentais em prol
da população da cidade.........................................
V – Grande Expediente
MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela ordem) – Proposta de escolha de candidato do PMDB
à Presidência da República por meio de prévia entre os correligionários. Oportunidade do Projeto de
Lei nº 4.115, de 2001, sobre a obrigatoriedade da
realização de prévias partidárias para a indicação
de candidatos à Presidência da República............
LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO) – Conveniência da instauração de Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito para apuração das denúncias
de corrupção na Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos. Urgente reformulação, pelo Governo
Federal, da política de distribuição do bolo tributário
no tocante aos Municípios, como forma reversão do
quadro de desigualdade socioeconômicas existentes no País. ............................................................
ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem) – Implementação, pelo Ministério de Minas e Energia,
do Programa Luz para Todos no Estado do Pará. .
JOÃO CASTELO (PSDB – MA. Pela ordem)
– Repúdio à utilização como moeda de troca, pelo
Presidente da República, da liberação de recursos
oriundos de emendas parlamentares aprovadas no
Orçamento Geral da União. Oportunidade da transformação do Orçamento Geral da União em peça
impositiva...............................................................
COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela ordem)
– Apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº
224, de 2003, sobre a incorporação de agentes
comunitários de saúde nos quadros da União. .....
AGNALDO MUNIZ (PP – RO) – Conveniência
da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 294, de 2004, sobre a regularização da situação
funcional dos servidores civis do extinto Território
Federal de Rondônia. Necessidade de investimento
em projetos cientíﬁcos e tecnológicos para o desenvolvimento sustentável da região amazônica. .......
CORIOLANO SALES (PFL – BA. Pela ordem)
– Apoio à instauração de Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito para apuração das denúncias
de corrupção na Empresa Brasileira de Correios
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e Telégrafos. Inoportunidade da manifestação do
Ministro do Controle e da Transparência sobre o
assunto. .................................................................
MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP. Pela ordem) – Artigos Corrupção na era FHC, de autoria
da jornalista Ester de Albuquerque Neves, e A Cosesp não renova seguro de grupo do Banespa, dos
jornalistas Paulo Pinheiro e Cássia Carolinda. .....
ÁTILA LINS (PPS – AM. Pela ordem) – Imediata apreciação, pelo Senado Federal, do projeto de lei
complementar sobre a recriação da Superintendência
de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM. .........
ADÃO PRETTO (PT – RS. Pela ordem) – Desconﬁança quanto à instalação da CPMI dos Correios.
Desvirtuamento dos ﬁns da CPMI da Terra por inﬂuência de Parlamentares da Bancada Ruralista..
ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB – RJ.
Pela ordem) – Apresentação da trajetória proﬁssional do Sr. Aleksander Santos, Presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do
Brasil – ADVB-Rio, como exemplo para a juventude
ﬂuminense e brasileira...........................................
JOÃO GRANDÃO (PT – MS. Pela ordem)
– Transcurso do Dia da Libertação da África. Ações
do Governo Luiz Inácio Lula da Silva voltadas para
a promoção da igualdade racial.............................
FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela ordem)
– Repúdio ao discurso da Oposição de insinuação da
existência de crise institucional no Governo Federal.
Equívoco cometido por Deputados do Partido dos
Trabalhadores com o apoio à CPMI dos Correios.
MARCELO ORTIZ (PV – SP. Como Líder)
– Reportagem do jornal Folha de S.Paulo sobre
os efeitos provocados em ratos pela ingestão de
milho transgênico. Posicionamento do PV contrário
à liberação do plantio de soja transgênica. ...........
CARLITO MERSS (PT – SC. Pela ordem)
– Tentativa dos partidos oposicionistas de antecipação do debate eleitoral de 2006 por meio da
instalação da CPMI dos Correios. Críticas ao Governo Fernando Henrique Cardoso e a declarações
do ex-Presidente sobre a atual conjuntura política.
Ações do Governo Luiz Inácio Lula da Silva para
combate à corrupção. ............................................
JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela ordem)
– Inauguração da primeira usina de biocombustível
em Belém, Estado do Pará. ...................................
ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem) – Preocupação com a inércia da Casa no tocante à apreciação de matérias de relevante interesse nacional
em razão do envolvimento de Parlamentares na
instauração de Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito para apuração das denúncias de corrupção contra funcionário da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. ............................................
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PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Convocação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. .......................................................
LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem) – Posicionamento do ex-Presidente Fernando Henrique
Cardoso em entrevista à revista ISTOÉ sobre instauração de CPIs. Conotação político-eleitoral da
pressão da base situacionista para instauração de
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada
à apuração de denúncias de corrupção na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos. Avanços do Governo Luiz Inácio Lula da Silva no tocante à política
de maior transparência no trato da administração
pública. ..................................................................
NILTON CAPIXABA (PTB – RO. Pela ordem)
– Apoio à pauta de reivindicação da Associação
Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, de
alteração na Lei nº 10.883, de 2004, com vistas à
reestruturação e reorganização da carreira de Fiscal
Federal Agropecuário. Documento Sugestões para
Adequação das Atribuições das Superintendências
Federais do MAPA, de autoria do agrônomo João
Valério da Silva Filho. ............................................
COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela ordem)
– Apoio à instauração da CPMI dos Correios. ......
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP) – Questão de ordem sobre prejudicialidade do requerimento
de destaque para votação em separado da Emenda
nº 48 à Medida Provisória nº 233, de 2004. .........
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Indeferimento da questão de ordem do Deputado Arnaldo
Faria de Sá. ...........................................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela
ordem) – Anúncio de apresentação à Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania de recurso
contra a decisão da Presidência............................
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Acolhimento do recurso do Deputado Arnaldo Faria de
Sá. .........................................................................
PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Convocação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. .......................................................
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela ordem) – Relatório do Desembargador Federal José
Eduardo Santos Neves, Coordenador dos Juizados
Especiais Federais da 3ª Região, sobre o desempenho desses Juizados naquela circunscrição, com
destaque para o tema previdenciário. Apresentação
de emenda à medida provisória referente ao salário mínimo para concessão do reajuste integral aos
aposentados e pensionistas. .................................
PAULO AFONSO (PMDB – SC. Pela ordem)
– Ausência dos Parlamentares do PMDB na sessão conjunta destinada à instalação da CPMI dos
Correios. Postura incoerente do Partido dos Trabalhadores no tocante à criação do órgão. Pedido
aos Parlamentares para manutenção do apoio à
CPMI......................................................................
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PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Convocação dos Deputados ao plenário para início da
Ordem do Dia. ......................................................
ODAIR CUNHA (PT – MG. Pela ordem) – Perda pelos Municípios brasileiros do prazo para utilização de verbas do Fundo Nacional de Assistência
Social. Apoio aos programas sociais do Governo
Federal...................................................................
Apresentação de proposições: LOBBE
NETO, JOÃO LYRA, DANIEL ALMEIDA, GASTÃO
VIEIRA, GUSTAVO FRUET, LUIZ CARLOS HAULY,
PASTOR REINALDO, PAULO BAUER, LUIZ COUTO,
MAURO BENEVIDES, HÉLIO ESTEVES, ANDRÉ
FIGUEIREDO, JOSÉ MENTOR, CARLOS ABICALIL, NEYDE APARECIDA, ZELINDA NOVAES,
EDUARDO PAES...................................................
VI – Ordem do Dia
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Continuação da votação, em turno único, da Medida
Provisória nº 233-A, de 2004, que cria a Superintendência Nacional de Previdência Complementar
– PREVIC, altera a denominação do Instituto Nacional do Semi-Árido – INSA, cria e extingue cargos
públicos de provimento efetivo e em comissão, e dá
outras providências................................................
Requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda nº 37. ..................................
Votação e rejeição da Emenda nº 37. ..........
Requerimento de destaque para votação em
separado da Emenda nº 48. ..................................
Votação e rejeição da Emenda nº 48. ..........
Votação e aprovação da redação ﬁnal. ........
Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. .............................................................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 234,
de 2005, que dá nova redação ao caput do art.
2.031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
que institui o Código Civil. ....................................
VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem) – Realização, pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar – FETRAF Brasil, da 1ª Jornada da
Luta Nacional da Agricultura Familiar, em Brasília,
Distrito Federal. Reivindicações da entidade. Criação da Federação Nacional da Agricultura Familiar.
Anúncio de viagem do orador ao continente europeu
para intercâmbio de experiências sobre a agricultura
familiar. ..................................................................
Usou da palavra para proferir parecer à Medida Provisória nº 234, de 2005, pela Comissão Mista, o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB
– SP), concluindo por projeto de lei de conversão.
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Anúncio
ao Plenário sobre realização de acordo de Lideranças para adiamento da votação da matéria...........
Usaram da palavra pela ordem os Srs. Deputados COLBERT MARTINS (PPS – BA), VIGNATTI

21250

21250

21251

21255
21255
21255
21255
21255
21256
21256

21268

21268

21269

21273

Maio de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(PT – SC), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP),
ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP). ....................
PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Anúncio
de encerramento da Ordem do Dia. ......................
CARLOS ABICALIL (PT – MT. Pela ordem)
– Realização de audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Casa
para debate do Programa Brasil sem Homofobia,
de iniciativa do Governo Federal. Atividades da
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos
Povos Indígenas. Expectativa quanto à votação
do Estatuto dos Povos Indígenas. Razões de não
assinatura, pelo orador, do requerimento de instalação de CPMI destinada ao exame de denúncias
de corrupção no Governo petista. ......................
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
(PSDB – SP. Pela ordem. Discurso retirado pelo
orador para revisão.) – Contradição entre as promessas de campanha eleitoral do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e as ações do Governo
petista nas áreas socioeconômica, moral e ambiental. Cobrança, pela sociedade brasileira, de
instalação da CPMI destinada à investigação de
denúncias de corrupção na Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. ...................................
ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Pela
ordem) – Crise política decorrente da posição do
PT e do Governo Federal em face de denúncia
de corrupção na Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos. ........................................................
PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. Pela ordem) – Envolvimento do Deputado estadual pernambucano Bruno Araújo na remoção do Delegado José
Silvestre do Município de Sanharó. Exigência de afastamento do Secretário João Braga, diante da ocorrência
vazamento de interceptações telefônicas no âmbito da
Secretaria de Defesa Social do Estado. ......................
PRESIDENTE (Vignatti) – Leitura de Atos da
Presidência sobre constituição de Comissões Especiais destinadas ao exame do Projeto de Lei nº 5.476,
de 2001, e das Propostas de Emenda à Constituição
nºs 548-A, de 2002, e 334-A, de 1996.......................
ASDRUBAL BENTES (PMDB – PA. Pela ordem) – Êxito de reunião entre agricultores, autoridades políticas e comunitárias do Estado do Pará
e a direção da FUNAI para debate sobre o encaminhamento de processos de demarcação de áreas
indígenas. .............................................................
VII – Comunicações Parlamentares
EDUARDO VALVERDE (PT – RO) – Razões
da rejeição pelo Partido dos Trabalhadores da proposta de criação da CPMI dos Correios. ..............
LUIZ PIAUHYLINO (PDT – PE. Pela ordem)
– Crescimento expressivo da produção cientíﬁca
brasileira. Realização de investimentos em novos
institutos de pesquisa. Conquista da Imagine Cup
brasileira por estudantes do Mestrado em Ciências
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da Computação da Universidade Federal de Pernambuco. ...............................................................
FÁTIMA BEZERRA (PT – RN) – Combate à
corrupção pelo Governo Federal. Contrariedade à
proposta de criação da CPMI dos Correios...........
PEDRO CANEDO (PP – GO) – Realização
do 32º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas
e do 5º Congresso Brasileiro de Citologia Clínica,
em Goiânia, Estado de Goiás. Êxito da gestão do
Presidente da Sociedade Brasileira de Análise Clínicas, Ulisses Tuma. .............................................
FEU ROSA (PP – ES. Discurso retirado pelo
orador para revisão.) – Alerta da Sociedade Brasileira de Dermatologia quanto ao aumento dos casos
de câncer de pele no País. Trabalhos desenvolvidos
pela Fundação Manoel Barros para a prevenção,
diagnóstico e tratamento da enfermidade no Estado
do Espírito Santo. ..................................................
DR. RODOLFO PEREIRA (PDT – RR. Pela
ordem) – Conseqüências negativas da demarcação
da reserva indígena Raposa Serra do Sol, no Estado
de Roraima. Pedido ao Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva para exclusão da cidade de Pacaraima da
área da reserva indígena de São Marcos. ............
ZELINDA NOVAES (PFL – BA. Pela ordem)
– Concessão de reajuste salarial aos servidores
públicos pelo Governo do Estado da Bahia. .........
NICIAS RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem)
– Equívoco da declaração do Líder Arlindo Chinaglia
sobre a recusa pelo orador, na condição de Relator
da Medida Provisória nº 239, de 2005, de diálogo
com o Governo Federal. ........................................
ODAIR CUNHA (PT – MG. Pela ordem) – Posicionamento contrário à instalação da CPMI dos
Correios. ................................................................
PAES LANDIM (PTB – PI. Discurso retirado
pelo orador para revisão.) – Instalação do Juizado
Dr. João Carvalho Tavares e Silva pela Faculdade
de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do
Piauí – NOVAFAPI em parceria com o Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí. Relevância da aula sobre os Juizados Especiais aplicada aos alunos da
Faculdade pelo Ministro Castro Meira, do Superior
Tribunal de Justiça. Conveniência de ampliação do
número de Juizados Especiais no País. Extinção
de privilégios de entidades públicas em práticas
processuais............................................................
JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSL – RJ.
Pela ordem) – Participação no I Encontro das Rádios Comunitárias, no Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. Apoio à regulamentação do funcionamento das emissoras. Pedido ao grupo de trabalho
interministerial, instituído para exame da situação
das rádios comunitárias, de participação em novo
debate na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática........................................
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA
– SP) – Necrológio do escritor Rui Ribeiro Couto.
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JOVINO CÂNDIDO (PV – SP. Pela ordem) –
Caráter populista do posicionamento do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva diante da proposta de criação de CPMI destinada à investigação de denúncias
de corrupção na Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. ...............................................................
IVAN RANZOLIN (PP – SC. Pela ordem)
– Protesto contra a paralisação dos trabalhos da
Casa. Apoio à instauração da CPMI dos Correios.
Crise do setor agrícola no Estado de Santa Catarina. Realização da Festa do Pinhão no Município
de Lages. ............................................................
HÉLIO ESTEVES (PT – AP. Pela ordem) –
Apresentação do Projeto de Lei nº 5.313, de 2005,
concessivo de descontos aos professores da educação básica na aquisição de material didático e
de ingressos para eventos cientíﬁcos, artísticos e
culturais, e do Projeto de Lei nº 5.317, de 2005, sobre a tipiﬁcação do crime e punição de fraudadores
de concursos públicos. Intenções político-eleitorais
da pretendida criação da CPMI dos Correios pelos
partidos oposicionistas. .........................................
LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela
ordem) – Urgente necessidade de adoção de
medidas governamentais para controle da crise
da orizicultura brasileira. Decisões do Conselho
Monetário Nacional relativas ao financiamento do
setor agrícola. Cobrança de definição do apoio
do Governo Federal a agricultores vítimas da
estiagem. ........................................................
VIEIRA REIS (PMDB – RJ. Pela ordem) – Insuﬁciência do setor de saneamento básico do Rio
de Janeiro para contenção das chuvas. Solicitação
ao Governo Federal de providências para a duplicação da BR-101 no trecho entre os Municípios do
Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes. Protesto
contra os valores de pedágios rodoviários cobrados
no Estado...............................................................
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VIII – Encerramento
2 – PARECERES – Proposta de Emenda
à Constituição nº 2-B/03; Projetos de Lei Complementar nº 33-A/03 e 62-A/03; Projetos de Lei
nº 4556-E/94, 6.323-A/02, 6.615-A/02, 795-A/03,
1.200-A/03, 1.276-B/03, 1.556-A/03, 1.876-B/03,
2.053-A/03, 2.525-A/03, 2.657-B/03, 2.683-A/03,
2.764-A/03, 2.792-A/03, 2.960-A/04, 2.970-A/04,
3.142-A/04, .3342-A/04, 3.359-B/04, 3.572-A/04,
3648-A/04, 3.686-A/04, 3.767-A/04, 3.779-A/04,
3.820-A/04, 3.881-A/04, 3.898-A/04, 4.081-A/04,
4.171-A/04, 4.390-A/04, 4.420-A/04 e 4.644-A/04;
Projeto de Decreto Legislativo nº 1.326-A/04. .......
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COMISSÕES

21288
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3 – ATAS
a) Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, 10ª Reunião (Ordinária), em 30.3.05,
11ª Reunião (Ordinária), em 31.3.05, 12ª Reunião
(Ordinária), em 5.4.05, 13ª Reunião (Ordinária),
em 6.4.05, 14ª Reunião (Ordinária), em 12.4.05,
15ª Reunião (Ordinária), em 13.4.05, * 16ª Reunião (Audiência Pública), em 14.4.05, 17ª Reunião (Ordinária), em 19.4.05, 18ª Reunião (Ordinária), em 20.4.05 e 19ª Reunião (Ordinária), em
26.4.05. .............................................................
b) Comissão de Finanças e Tributação, 8ª
Reunião (Ordinária), em 13.4.05, 9ª Reunião (Audiência Pública), em 5.5.05, 12ª Reunião (Audiência
Pública), em 17.5.05 e 13ª Reunião (Ordinária), em
18.5.05...................................................................
* Ata com notas taquigráﬁcas
SEÇÃO II

21290

4 – MESA
5 – LÍDERES E VICE-LÍDERES
6 – DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
7 – COMISSÕES

21376

21434
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Ata da 108ª Sessão, em 25 de maio de 2005
Presidência dos Srs. Severino Cavalcanti, Presidente. Inocêncio Oliveira,
1º Secretário. Geraldo Resende, 3º Suplente de Secretário. Dr. Benedito Dias, Pastor
Reinaldo, Carlito Merss, Luiz Couto, Vignatti, Vieira Reis, Luís Carlos Heinze,
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno.
ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA
OS SRS.:
Severino Cavalcanti
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
Givaldo Carimbão
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer
RORAIMA
ALCESTE ALMEIDA PMDB
DR. RODOLFO PEREIRA PDT
LUCIANO CASTRO PL PL/PSL
MARIA HELENA PPS
PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 5
AMAPÁ
BADU PICANÇO PL PL/PSL
DR. BENEDITO DIAS PP
GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
HÉLIO ESTEVES PT
Total de Amapá: 4
PARÁ
ANIVALDO VALE PSDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
JOSÉ PRIANTE PMDB
JOSUÉ BENGTSON PTB
NICIAS RIBEIRO PSDB
PAULO ROCHA PT
RAIMUNDO SANTOS PL PL/PSL
WLADIMIR COSTA PMDB
ZÉ GERALDO PT
Total de Pará: 9
AMAZONAS
ÁTILA LINS PPS
HUMBERTO MICHILES PL PL/PSL
LUPÉRCIO RAMOS PMDB
PAUDERNEY AVELINO PFL
SILAS CÂMARA PTB

VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 6
RONDONIA
AGNALDO MUNIZ PP
EDUARDO VALVERDE PT
HAMILTON CASARA PL PL/PSL
MIGUEL DE SOUZA PL PL/PSL
Total de Rondonia: 4
ACRE
HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
RONIVON SANTIAGO PP
Total de Acre: 4
TOCANTINS
ANA ALENCAR PSDB
PASTOR AMARILDO PMDB
RONALDO DIMAS PSDB
Total de Tocantins: 3
MARANHÃO
CÉSAR BANDEIRA PFL
COSTA FERREIRA PSC
GASTÃO VIEIRA PMDB
JOÃO CASTELO PSDB
LUCIANO LEITOA PSB
PAULO MARINHO PL PL/PSL
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
REMI TRINTA PL PL/PSL
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
TEREZINHA FERNANDES PT
Total de Maranhão: 11
CEARÁ
ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLINI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSDB
BISMARCK MAIA PSDB
GONZAGA MOTA PSDB
GORETE PEREIRA PL PL/PSL
JOÃO ALFREDO PT

21126

Quinta-feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

JOSÉ LINHARES PP
JOSÉ PIMENTEL PT
LÉO ALCÂNTARA PSDB
MARCELO TEIXEIRA PMDB
MAURO BENEVIDES PMDB
MORONI TORGAN PFL
PASTOR PEDRO RIBEIRO PMDB
VICENTE ARRUDA PSDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 18
PIAUÍ
ÁTILA LIRA PSDB
B. SÁ PPS
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
Total de Piauí: 6
RIO GRANDE DO NORTE
ÁLVARO DIAS PDT
BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
NÉLIO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 5
PARAÍBA
DOMICIANO CABRAL PSDB
LÚCIA BRAGA PMDB
LUIZ COUTO PT
WELLINGTON ROBERTO PL PL/PSL
Total de Paraíba: 4
PERNAMBUCO
ANDRÉ DE PAULA PFL
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
FERNANDO FERRO PT
JORGE GOMES PSB
JOSÉ CHAVES PTB
JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PTB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
MAURÍCIO RANDS PT
PASTOR FRANCISCO OLÍMPIO PSB
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
RENILDO CALHEIROS PCdoB
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 13
ALAGOAS
JOÃO LYRA PTB
JURANDIR BOIA PDT
OLAVO CALHEIROS PMDB
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ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
CLEONÂNCIO FONSECA PP
IVAN PAIXÃO PPS
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 3
BAHIA
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO PFL
AROLDO CEDRAZ PFL
COLBERT MARTINS PPS
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FÉLIX MENDONÇA PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PL PL/PSL
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PFL
JOSÉ ROCHA PFL
JUTAHY JUNIOR PSDB
LUIZ BASSUMA PT
LUIZ CARREIRA PFL
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PFL
PAULO MAGALHÃES PFL
PEDRO IRUJO PL PL/PSL
SEVERIANO ALVES PDT
WALTER PINHEIRO PT
ZELINDA NOVAES PFL
Total de Bahia: 24
MINAS GERAIS
ADEMIR CAMILO PL PL/PSL
BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB
CABO JÚLIO PMDB
CÉSAR MEDEIROS PT
CLEUBER CARNEIRO PTB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDMAR MOREIRA PL PL/PSL
EDUARDO BARBOSA PSDB
GILMAR MACHADO PT
IBRAHIM ABI-ACKEL PP
ISAÍAS SILVESTRE PSB
IVO JOSÉ PT
JAIME MARTINS PL PL/PSL
JOÃO MAGNO PT
JOÃO PAULO GOMES DA SILVA PL PL/PSL
JOSÉ MILITÃO PTB
JÚLIO DELGADO PPS
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LEONARDO MATTOS PV
LEONARDO MONTEIRO PT
LINCOLN PORTELA PL PL/PSL
MARIA LÚCIA CARDOSO PMDB
MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL PL/PSL
NARCIO RODRIGUES PSDB
ODAIR CUNHA PT
OSMÂNIO PEREIRA PTB
PAULO DELGADO PT
RAFAEL GUERRA PSDB
REGINALDO LOPES PT
ROBERTO BRANT PFL
ROMEU QUEIROZ PTB
SARAIVA FELIPE PMDB
SÉRGIO MIRANDA PCdoB
VADINHO BAIÃO PT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
VITTORIO MEDIOLI PV
Total de Minas Gerais: 35
ESPÍRITO SANTO
IRINY LOPES PT
JAIR DE OLIVEIRA PMDB
MANATO PDT
MARCELINO FRAGA PMDB
NEUCIMAR FRAGA PL PL/PSL
NILTON BAIANO PP
RENATO CASAGRANDE PSB
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 8
RIO DE JANEIRO
ALEXANDRE CARDOSO PSB
ALEXANDRE SANTOS PMDB
ALMERINDA DE CARVALHO PMDB
ALMIR MOURA S.PART.
ANTONIO CARLOS BISCAIA PT
CARLOS NADER PL PL/PSL
CARLOS SANTANA PT
CHICO ALENCAR PT
EDUARDO CUNHA PMDB
EDUARDO PAES PSDB
ELAINE COSTA PTB
FERNANDO GABEIRA PV
FERNANDO LOPES PMDB
ITAMAR SERPA PSDB
JAIR BOLSONARO PP
JOÃO MENDES DE JESUS PSL PL/PSL
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMDB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
LAURA CARNEIRO PFL
LEONARDO PICCIANI PMDB
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LUIZ SÉRGIO PT
NELSON BORNIER PMDB
REINALDO BETÃO PL PL/PSL
RODRIGO MAIA PFL
Total de Rio de Janeiro: 25
SÃO PAULO
ALBERTO GOLDMAN PSDB
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CARLOS SAMPAIO PSDB
CELSO RUSSOMANNO PP
CORAUCI SOBRINHO PFL
DEVANIR RIBEIRO PT
DIMAS RAMALHO PPS
EDINHO MONTEMOR PL PL/PSL
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
ENÉAS PRONA
ILDEU ARAUJO PP
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
JEFFERSON CAMPOS PMDB
JOÃO BATISTA PFL
JOÃO PAULO CUNHA PT
JOSÉ EDUARDO CARDOZO PT
JOSÉ MENTOR PT
JOVINO CÂNDIDO PV
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZ ANTONIO FLEURY PTB
LUIZ CARLOS SANTOS PFL
LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO BARBIERI PMDB
MARCELO ORTIZ PV
MARIÂNGELA DUARTE PT
MEDEIROS PL PL/PSL
NELSON MARQUEZELLI PTB
PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA PP
PROFESSOR LUIZINHO PT
ROBERTO GOUVEIA PT
ROBSON TUMA PFL
RUBINELLI PT
SALVADOR ZIMBALDI PTB
SILVIO TORRES PSDB
VALDEMAR COSTA NETO PL PL/PSL
VANDERLEI ASSIS PP
VICENTINHO PT
WALTER BARELLI PSDB
ZARATTINI PT
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Total de São Paulo: 46
MATO GROSSO
CARLOS ABICALIL PT
CELCITA PINHEIRO PFL
THAÍS BARBOSA PMDB
Total de Mato Grosso: 3
DISTRITO FEDERAL
ALBERTO FRAGA S.PART.
JORGE PINHEIRO PL PL/PSL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PT
OSÓRIO ADRIANO PFL
SIGMARINGA SEIXAS PT
TATICO PL PL/PSL
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 8
GOIÁS
CARLOS ALBERTO LERÉIA PSDB
LUIZ BITTENCOURT PMDB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CANEDO PP
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
RUBENS OTONI PT
SANDES JÚNIOR PP
SANDRO MABEL PL PL/PSL
VILMAR ROCHA PFL
Total de Goiás: 10
MATO GROSSO DO SUL
ANTÔNIO CARLOS BIFFI PT
ANTONIO CRUZ PP
JOÃO GRANDÃO PT
MURILO ZAUITH PFL
WALDEMIR MOKA PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 5
PARANÁ
ABELARDO LUPION PFL
AFFONSO CAMARGO PSDB
AIRTON ROVEDA PTB
ANDRÉ ZACHAROW PSB
DRA. CLAIR PT
GUSTAVO FRUET PSDB
IRIS SIMÕES PTB
JOSÉ BORBA PMDB
JOSÉ JANENE PP
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
OSMAR SERRAGLIO PMDB
RICARDO BARROS PP
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VITORASSI PT
Total de Paraná: 14
SANTA CATARINA
ADELOR VIEIRA PMDB
EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
IVAN RANZOLIN PP
JOÃO PIZZOLATTI PP
JORGE BOEIRA PT
PAULO BAUER PFL
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 9
RIO GRANDE DO SUL
ADÃO PRETTO PT
AUGUSTO NARDES PP
ELISEU PADILHA PMDB
ÉRICO RIBEIRO PP
FRANCISCO APPIO PP
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
LUCIANA GENRO S.PART.
LUIS CARLOS HEINZE PP
MARCO MAIA PT
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PASTOR REINALDO PTB
YEDA CRUSIUS PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 16

I – ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – A lista
de presença registra na Casa o comparecimento de
313 Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

II – LEITURA DA ATA
O SR. REINALDO BETÃO, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Resende) – Passa-se à leitura do expediente.
O SR. REINALDO BETÃO, servindo como 1º
Secretário, procede à leitura do seguinte
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III – EXPEDIENTE
MENSAGEM Nº 267, DE 2005
(Do Poder Executivo)
Aviso nº 463/2005 – C. Civil
Solicita a retirada do Projeto de Lei
nº 4.601, de 2004, que “dispõe sobre a
criação de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e Função Gratificada – FG, no
âmbito do Poder Executivo Federal, a
serem alocados na estrutura regimental
do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento”.
(Deﬁro. Publique-se.)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências, de conformidade com a Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
a retirada do Projeto de Lei nº 4.601, de 2004, que
“Dispõe sobre a criação de cargos em comissão do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e
Função Gratiﬁcada – FG, no âmbito do Poder Executivo
Federal, a serem alocados na estrutura regimental do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”,
enviado à Câmara dos Deputados com a Mensagem
nº 812, de 2004.
Brasília, 12 de mais de 2005. – Luiz Inácio Lula
da Silva.
EM. Nº 15/2005-MAPA
Brasília, 12 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Reﬁro-me à EM. nº 00049/2004-MAPA, de 7 de
dezembro de 2004, por meio da qual encaminhei a
Vossa Excelência a proposta de criação de Cargos
em Comissão para a reestruturação organizacional
desta pasta, a qual foi submetida à deliberação do
Congresso Nacional, pela Mensagem nº 812/2004,
apresentada no Plenário da Câmara dos Deputados
em 8 de dezembro de 2004, que se encontra em tramitação na Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público da Câmara dos Deputados como
Projeto de Lei nº 4.601/2004.
A propósito, solicito que o Projeto de Lei supracitado seja retirado de tramitação, tendo em vista que
a criação de cargos em comissão em tela foi contem-
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plada na Lei nº 11.075, de 30 de dezembro de 2004,
oriunda da Medida Provisória nº 220/04.
Respeitosamente, – Roberto Rodrigues.
MENSAGEM Nº 268, DE 2005
(Do Poder Executivo)
Aviso nº 464/2005 – C. Civil
Comunica o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 222, § 5º da
Constituição, alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de maio de 2002,
que foi autorizada, conforme despacho
publicado no Diário Oﬁcial da União de 6
de maio de 2005, a transferência indireta do controle societário da Rádio Globo
S.A., concessionária e permissionária de
serviços de radiodifusão sonora em onda
média, onda curta e freqüência modulada,
no Município do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Despacho: Às Comissões de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5º da Constituição,
alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de
maio de 2002, comunico a Vossas Excelências que
foi autorizada, conforme despacho publicado no Diário Oﬁcial da União de 6 de maio de 2005, a transferência indireta do controle societário da Rádio Globo
S.A., concessionária e permissionária de serviços de
radiodifusão sonora em onda média, onda curta e freqüência modulada, no Município do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
Brasília, 12 de maio de 2005.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Exposição de Motivos nº 265, de 14 de outubro
de 2004. Processo nº 53000.004103/2004-47. Transferência indireta do controle societário da Rádio Globo S.A., concessionária e permissionária de serviços
de radiodifusão sonora em onda média, onda curta e
freqüência modulada, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Autorizo. Em 5 de maio
de 2005.
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MENSAGEM Nº 270, DE 2005
(Do Poder Executivo)
Aviso nº 466/2005 – C. Civil
Comunica o Senhor Presidente da
República, nos termos do art. 222, § 5º da
Constituição, alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de maio de 2002, que foi
autorizada, conforme despacho publicado
no Diário Oﬁcial da União de 5 de maio de
2005, a transferência indireta do controle
societário da Rádio Sertões de Mombaça
Ltda., concessionária de serviços de radiodifusão sonora em ondas médias, no Município de Mombaça, Estado do Ceará.
Despacho: Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e Deconstituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR).
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 222, § 5º, da Constituição,
alterado pela Emenda Constitucional nº 36, de 28 de
maio de 2002, comunico a Vossas Excelências que foi
autorizada, conforme despacho publicado no Diário
Oﬁcial da União de 5 de maio de 2005, a transferência indireta do controle societário da Rádio Sertões
de Mombaça Ltda., concessionária de serviços de radiodifusão sonora em ondas médias, no Município de
Mombaça, Estado do Ceará.
Brasília, 12 de maio de 2005.
DESPACHO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Procesoo 53000.042574/2004-53. Transferência indireta, para outro grupo de cotistas, do controle
societário da Rádio Sertões de Mombaça, Estado do
Ceará, e aprovação do sócio-gerente. Autorizo e aprovo. Em 4 de maio de 2005.
MENSAGEM Nº 298, DE 2005
(Do Poder Executivo)
Aviso nº 494/2005 – C. Civil
Solicita a retirada do Projeto de Lei
nº 4.147, de 2001, que “Institui diretrizes
nacionais para o saneamento básico e dá
outras providências”.
Deﬁro. Publique-se.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Solicito a Vossas Excelências a retirada do Projeto de Lei nº 4.147, de 2001, que “Institui diretrizes
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nacionais para o saneamento básico e dá outras providências”, enviado à Câmara dos Deputados com a
Mensagem nº 147, de 2001.
Brasília, 19 de maio de 2005.
Ofício nº 167/PT
Brasília, 12 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para solicitar que seja a Deputada Iara Bernardi (PTSP) indicada como membro suplente na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania em substituição
ao Deputado João Grandão (PT-MS). Solicito ainda
que seja o Deputado João Grandão (PT-MS) indicado
como membro suplente na Comissão de Defesa do
Consumidor.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Rocha, Líder do PT.
Deﬁro. Publique-se.
Em 25-5-2005. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Of. nº 174/PT.
Brasília, 24 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para solicitar que seja o Deputado João Grandão (PT/
MS) indicado como membro suplente na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, em substituição
ao Deputado Dr. Rosinha (PT/PR).
Atenciosamente, – Deputado Paulo Rocha, Líder do PT.
Deﬁro. Publique-se.
Em 25-5-2005. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
OF/GAB/I/Nº 612
Brasília, 20 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Edson Ezequiel passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, em substituição ao Deputado Marcelino Fraga, que passa, na mesma qualidade, a participar das
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Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural e de Fiscalização Financeira
e Controle, em vagas existentes.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado José
Borba, Líder do PMDB.
Deﬁro. Publique-se.
Em 25-5-2005. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
OF./GAB./I/Nº 613
Brasília, 20 de maio de 2005
A sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
Alice Portugal – PCdoB e passa a integrar, na qualidade
de Suplente, a Comissão de Trabalho, Administração
e Serviço Público, em vaga existente.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. _ Deputado José
Borba, Líder do PMDB.
Deﬁro. Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Of. nº 618
Brasília, 24 de maio de 2005
A sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Indico os Deputados Carlos Souza – PP-AM,
como Titular, e Darci Coelho – PP-TO, como Suplente,
na Comissão Especial Mista destinada a, num prazo
de 90 dias analisar e consolidar as Propostas Legislativas de Redivisão Territorial.
Atenciosamente, – Deputado José Janene, Líder do PP.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Of. Presidência nº 283/2005
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de projeto.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apre-
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ciação do Projeto de Lei nº 2.525/2003, por este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Zequinha Marinho, Presidente em exercício.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Of. Presidência nº 284/2005
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação de projeto.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei nº 3.572/2004, por este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, _ Deputado Zequinha Marinho, Presidente em exercício.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
OF. nº 32-PP/2005 – CCJC Brasília
Brasília, 9 de março de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nº 1.326/04, apreciado, por este Órgão
Técnico, nesta data.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
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Of. nº 143-PP/2005 – CCJC
Brasília, 19 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Complementar nº 33/03, apreciado por este Órgão Técnico,
em 18 de maio do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Of. nº 144-PP/2005 – CCJC
Brasília, 19 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei Complementar nº 62/03, apreciado por este Órgão Técnico,
em 18 de maio do corrente.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Of. nº 152-PP/2005 – CCJC
Brasília, 19 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Substitutivo do Senado
ao Projeto de 4.556-C/94, apreciado por este Órgão
Técnico, nesta data.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
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Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
OF. Nº 155-PP/2005 – CCJC
Brasília, 19 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
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, dos Projetos de Lei
nos 1.876-A/03 e 2.078/03, apensado.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
dos referidos projetos e parecer a eles oferecido.
Cordialmente, – Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. Nº 178/2005
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 3.686/04
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apreciação do Projeto de Lei nº 3.686/04, do Sr. Roberto
Gouveia, que “Estabelece o Código Nacional de Direitos dos Usuários das Ações e dos Serviços de Saúde
e dá outras providências”, para publicação da referida
proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente. – Deputado Luiz Antonio Fleury,
Presidente.
Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. nº 179/2005
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 3.898/04
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
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apreciação do Projeto de Lei nº 3.898/04, do Sr. Julio
Lopes, que “Altera dispositivos da Lei nº 9.870, de 23
de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor total
das anuidades e semestralidades escolares”, para
publicação da referida proposição e do parecer a ela
oferecido.
Atenciosamente. – Deputado Luiz Antonio Fleury,
Presidente.
Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. nº 294/05
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcante
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei nº 4.420/04, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. nº 295/05
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcante
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei nº 3.820/04, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
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Ofício-Pres. nº 296/05
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcante
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei nº 3.767/04, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. nº 297/05
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcante
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei nº 3.342/04, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres nº 298/05
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcante
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do Projeto de Lei nº 4.644/04, por este Órgão
Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz,
presidente.
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Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres nº 299/05
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcante
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência a apreciação do
Projeto de Lei nº 2.657/03, por este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz,
presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. nº 300 /CEC
Brasília, 11 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 1.556/03
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição do PROJETO DE LEI nº 1.556/03, do Sr. Ronaldo
Vasconcelos, que “dispõe sobre a concessão de bolsas
de estudo pelas instituições de ensino mantidas por
fundações”, para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. nº 303 /CEC
Brasilia, 11 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 4.390/04
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a re-
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jeição do PROJETO DE LEI n0 4.390/04, do Sr. Enio
Bacci, que “dispõe sobre a inclusão obrigatória da disciplina Saúde Pública e os efeitos do álcool e tabaco
no currículo da escola fundamental”, para publicação
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. nº 304 /CEC
Brasilia, 11 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 6.323/02
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição do Projeto de Lei nº 6.323/02, do Sr. Pompeo de
Mattos, que “determina a inclusão da disciplina Formação de condutores de veículos nos currículos do
ensino médio”, para publicação da referida proposição
e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. nº 305 /CEC
Brasília, 11 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.970/04
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação do PROJETO DE LEI nº 2.970/04, do Sr. Nelson
Pellegrino, que “cria o Programa Nacional “Mutirões pelo
Trabalho”, e dá outras providências”, para publicação da
referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
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Ofício-Pres. nº 306 /CEC
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Ofício nº 355/2005-P

Brasília, 11 de maio de 2005

Brasília, 18 de maio de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados

Assunto: Publicação do PL nº 4.171/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta Comissão em 18/05/2005, esta
Presidência declarou a prejudicialidade do Projeto de
Lei nº 3.1 58/04, nos termos do artigo 163, inciso 1, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em face
da Lei nº 6.368, de 1976, que dispõe sobre o assunto.
Atenciosamente, – Deputado Dr. Benedito Dias,
presidente.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição do PROJETO DE LEI nº 4.171/04, do Sr. Carlos
Nader, que “dispõe sobre a instituição do “Programa
Segurança no Trânsito” nas escolas das redes pública
e privada”, para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício-Pres. nº 354 /CEC
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 1.200/03
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao
disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a aprovação,
com substitutivo, do PROJETO DE LEI no 1.200/03, do
Sr. Ivan Valente, que “altera os artigos 90 e 45 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996”, para publicação da
referida proposição e do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.

Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício nº 361/2005-P
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 2.053, de 2003.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputado Dr. Benedito
Dias, Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício nº 363/2005-P
Brasília, 18 de maio de 2005

Of.P- nº 117/2005
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 3.779/04,
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.
Cordiais Saudações, – Deputado Geddel Vieira
Lima, presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 795, de 2003.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputado Dr. Benedito Dias,
Presidente.
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Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício nº 364/2005-P
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 2.683, de 2003.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputado Dr. Benedito Dias,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício nº 365/2005-P
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 2.960, de 2004.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Dr. Benedito Dias, Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício nº 366/2005-P
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
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apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 3.142, de 2004.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, Deputado Dr. Benedito Dias,
Presidente
Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício nº 367/2005-P
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 3.648, de 2004.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, Deputado Dr. Benedito Dias,
Presidente.
Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Ofício nº 368/2005-P
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 3.881, de 2004.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, Deputado Dr. Benedito Dias,
Presidente
Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
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Ofício nº 315/2005-P
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Of. Pres. Nº 58/05
Brasília, 12 de maio de 2005

Brasília, 12 de abril de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
nº 2.792, de 2003.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do respectivo parecer.
Respeitosamente, – Deputada Almerinda de
Carvalho, 3ª Vice-Presidente no exercício da Presidência.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento
ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação do Projeto de Lei nº 6.615, de 2002, por este
Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Marco Maia, VicePresidente, no exercício da Presidência.

Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.

Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.

OF. Pres. Nº 97/05
Brasília, 17 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a
apreciação do Projeto de Lei nº 2.764/03, por este
Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, – Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.
Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
OF. Pres. Nº 98/05
Brasília, 17 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao
disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação
do Projeto de Lei nº 4.081/04, por este Órgão Técnico.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação
do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.
Publique-se
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.

Of. P nº 42/05
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências
regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 1.276-A/03
foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.
Atenciosamente, – Deputado Antonio Cambraia,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Of. P nº 43/05
Brasília, 18 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal
Assunto: Comunica apreciação de Proposição.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, para as providências
regimentais cabíveis, que o Projeto de Lei nº 3.359-A/04
foi apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.
Atenciosamente, – Deputado Antonio Cambraia,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
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COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2-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”
(Lotação de Servidor Público)
Ofício nº 2/05 – Pres
Brasília, 23 de maio de 2005
A Sua Excelência
Deputado Severino Cavalcanti
MD Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a aprovação do parecer do Relator Deputado
Philemon Rodrigues, com substitutivo, à PEC 2-A/03
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– Lotação de Servidor Público, em reunião ordinária
realizada no último dia 11 de maio.
Assim sendo solicito a V. Exa. autorização para
a publicação da referida matéria.
Atenciosamente, – Deputado Reinaldo Betão,
Presidente.
Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
Brasília, 25 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcante
DD Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília (DF)
Senhor Presidente,
tenho prazer de me dirigir a Vossa Excelência para
informa-lhe que estou deixando o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e me ﬁliando ao Partido Liberal (PL), bancada que passo a integrar nesta Casa.
Atenciosamente, – Ana Borges Neves Alencar,
Deputado Federal.
Anexos: Cópias da ﬁcha de ﬁliação partidária e
comunicação ao Juiz Eleitoral da 7ª Zona Eleitoral – Paraíso do Tocantins (TO) com protocolo AR-Correios.
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Brasília, 25 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Senador Eduardo Siqueira Campos
Presidente Regional do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB)
104 Sul R. SE 5 Lote 31 Sala 3/4 – Centro
77020-018 – Palmas (T0)
Senhor Presidente,
para dar cumprimento ao parágrafo único do art.
22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a Vossa Excelência que, nesta data, estou me desligando
do quadro de ﬁliados do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB).
Permita-me solicitar a Excelência, outrossim, que
o objeto do presente seja comunicado ao Diretório do
Partido na 7ª Zona Eleitoral do Estado do Tocantins.
Atenciosamente, – Ana Borges Neves Alencar,
Título Eleitoral nº018721632704, 7ª Zona.
Brasília, 25 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Juiz da 7ª Zona Eleitoral de Paraíso do Tocantins (TO)
Praça José Torres 700 – Centro
77600-000 – Paraíso do Tocantins (TO)
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Meritíssimo Senhor,
para dar cumprimento ao parágrafo único do
art. 22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo
a Vossa Excelência, na qualidade de eleitora desta
Zona Eleitoral que, nesta data, estou ingressando no
Partido Liberal (PL).
Respeitosamente, – Ana Borges Neves Alencar,
Título Eleitoral nº 0187216327104, 7ª Zona.
Brasília, 25 de maio de 2005.
Excelentíssimo Senhor
Juiz da 7ª Zona Eleitoral de Paraíso do Tocantins
(T0)
Praça José Torres 700 – Centro
77600-000 – Paraíso do Tocantins (TO)
Meritíssimo Senhor,
para dar cumprimento ao parágrafo único do
art. 22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo
a Vossa Excelência, na qualidade de eleitora desta
Zona Eleitoral que, nesta data, estou-me desligando
dos quadros do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
Respeitosamente, – Ana Borges Neves Alencar,
Título Eleitoral 018721632704, 7ª Zona.
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Brasília, 25 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Ed. Principal
Brasília/DF
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência através da presente, minha ﬁliação no Partido Progressista – PP, por
conseguinte, desﬁliando-me do Partido Liberal – PL.
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Outrossim, em conformidade com a Lei nº
9.096/95, anexo os seguintes documentos, assim como,
solicito as devidas providências para que surta efeitos
legais pertinentes:
1. Comprovante da nova ﬁliação;
2. cópia da comunicação ao Partido do qual me
desliguei e,
3. cópia da comunicação ao Juízo Eleitoral.
Cordialmente, – Deputado Federal João Tota Soares de Figueiredo, TE nº 13151724 – 4ª Zona – 47ª
Seção – Cruzeiro do Sul/AC.
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Brasília, 25 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Deputado Valdemar Costa Neto
Presidente do Partido Liberal
Anexo I – 26º andar – Sala 8
Câmara dos Deputados
Brasília/DF
Senhor Presidente,
Pelo presente, comunico Vossa Excelência que,
em data de ontem, filiei-me ao Partido Progressista
– PP, por conseguinte, solicito o cancelamento de
minha filiação dessa agremiação partidária.
Solicito a gentileza das devidas providências,
em face do surtimento de seus efeitos legais necessários.
Cordialmente, – Deputado Federal João Tota,
Acre.

Maio de 2005

Brasília, 25 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Dr. Ednaldo Muniz dos Santos
Juiz Eleitoral da 4ª Zona – Cruzeiro do Sul/AC
Av. Rodrigues Alves, 309 – Centro
69.980-000 – Cruzeiro do Sul/AC
Senhor Juiz Eleitoral,
Comunico Vossa Excelência que, em data de
ontem, ﬁliei-me ao Partido Progressista – PP, por conseguinte, solicito o cancelamento de minha ﬁliação
no Partido Liberal – PL, faço em cumprimento ao que
dispõe o art. 22, Parágrafo Único, da Lei nº 9.096, de
19 de setembro de 1995.
Rogo a gentileza de mandar tomar a boa nota
desta comunicação, para que surta os efeitos legais
necessários.
Na oportunidade, renovados protestos de consideração.
Cordialmente, – Deputado Federal João Tota
Soares de Figueiredo, TE nº1315172402 – 4ª – 47ª
Seção, Cruzeiro do Sul – AC.
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Brasília, 24 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Tenho prazer de me dirigir a Vossa Excelência
para informar-lhe que estou deixando o Partido da
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Frente Liberal (PFL) e me ﬁliando ao Partido Liberal
(PL), bancada que passo a integrar nesta Casa.
Atenciosamente, – José Carlos Leão de Araújo,
Deputado Federal.
Anexos: Cópias da ﬁcha de ﬁliação partidária e
comunicação ao Juiz Eleitoral da 127 Zona Eleitoral
– Candeis (BA) com protocolo AR-Correios.
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Brasília, 20 de Maio de 2005
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Brasília, 20 de Maio de 2005

Excelentíssimo Senhor
Juiz da 127ª Zona Eleitoral de Candeias – (BA)
R. do Cajueiro 201 Centro
(71)801-1626
43800-000 – Candeias (BA)

Excelentíssimo Senhor
Senador Jorge Bornhausen
Presidente Nacional do Partido da Frente Liberal (PFL)
Senado Federal Anexo 126º andar
Brasília – DF

Meritíssimo Senhor,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.
22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a
Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta Zona
Eleitoral que, nesta data, estou me desligando dos
quadros do Partido da Frente Liberal (PFL).
Respeitosamente, – José Carlos Leão de Araújo,
Titulo Eleitoral nº 208957105-23, 127ª Zona.

Senhor Presidente,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.
22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a Vossa Excelência que, nesta data, estou me desligando do
quadro de ﬁliados do Partido da Frente Liberal(PFL).
Permita-me solicitar a Excelência, outrossim, que
o objeto do presente seja comunicado ao Diretório do
Partido na 127ª Zona Eleitoral do Estado da Bahia.
Atenciosamente, José Carlos Leão de Araújo,
Titulo Eleitoral nº 208957105-23, 127ª Zona.
Brasília, 20 de Maio de 2005

Brasília, 20 de maio
Excelentíssimo Senhor
Juiz da 127ª Zona Eleitoral de Candeias – BA
R. do Cajueiro 201 Centro
(71)801-1626
43800-000 – Candeias – BA
Meritíssimo Senhor,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.
22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a
Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta Zona
Eleitoral que, nesta data, estou ingressando no Partido Liberal (PL).
Respeitosamente, – José Carlos Leão de Araújo, Titulo Eleitoral nº 208957105-23, 127ª Zona.

Ilustríssimo Senhor
Doutor Francisco Benjamim
Presidente Regional do Partido da Frente Liberal (PFL)
R. Minas Gerais, 193, Pituba
41830-020 – Salvador – BA
Senhor Presidente,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.
22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a Vossa Excelência que, nesta data, estou me desligando do
quadro de ﬁliados do Partido da Frente Liberal(PFL).
Permita-me solicitar a Excelência, outrossim, que
o objeto do presente seja comunicado ao Diretório do
Partido na 127ª Zona Eleitoral do Estado da Bahia.
Atenciosamente, – José Carlos Leão de Araújo,
Titulo Eleitoral nº 208957105-23, 127ª Zona.
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Brasília, 24 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Tenho prazer de me dirigir a Vossa Excelência
para informar-lhe que estou deixando o Partido da
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Frente Liberal (PFL) e me ﬁliando ao Partido Liberal
(PL), bancada que passo a integrar nesta Casa.
Atenciosamente, – Marcelo de Oliveira Guimarães
Filho, Deputado Federal.
Anexos: Cópias da ﬁcha de ﬁliação partidária e
comunicação ao Juiz Eleitoral da 18º Zona Eleitoral
– Salvador – BA, com protocolo AR–Correios.
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Brasília, 20 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Juiz da 18ª Zona Eleitoral de Salvador (BA)
Av. do Centro Administrativo da Bahia 150
(71) 373-7268
41710-150 – Salvador (BA)
Meritíssimo Senhor,
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Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.
22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a
Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta Zona
Eleitoral que, nesta data, estou ingressando no Partido Liberal (PL).
Respeitosamente, – Marcelo de Oliveira Guimarães Filho, Titulo Eleitoral Nº 785491805-31, 18ª
Zona.
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Brasília, 20 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Juiz da 18ª Zona Eleitoral de Salvador (BA)
Av. do Centro Administrativo da Bahia 150
(71) 373-7268
41710-150 – Salvador (BA)
Meritíssimo Senhor,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.
22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a
Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta Zona
Eleitoral que, nesta data, estou- me desligando dos
quadros do Partido da Frente Liberal (PFL).
Respeitosamente, – Marcelo de Oliveira Guimarães Filho, Título Eleitoral nº 785491805-31, 18ª Zona.
Brasília, 20 de maio de 2005
Ilustríssimo Senhor
Doutor Francisco Benjamim
Presidente Regional do Partido da Frente Liberal (PFL)
R. Minas Gerais, 193, Pituba
41830-020 – Salvador (BA)
Senhor Presidente,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.
22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a Vos-
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sa Excelência que, nesta data, estou me desligando do
quadro de ﬁliados do Partido da Frente Liberal (PFL).
Permita-me solicitar a Excelência, outrossim, que
o objeto do presente seja comunicado ao Diretório do
Partido na 18ª Zona Eleitoral do Estado da Bahia.
Atenciosamente, – Marcelo de Oliveira Guimarães
Filho, Título Eleitoral nº 785491805-31, 18ª Zona.
Brasília, 20 de maio de 2005
Excelentíssimo Senhor
Senador Jorge Bornhausen
Presidente Nacional do Partido da Frente Liberal (PFL)
Senado Federal – Anexo I – 26º andar
Brasília (DF)
Senhor Presidente,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do
art. 22 da Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo
a Vossa Excelência que, nesta data, estou me desligando do quadro de ﬁliados do Partido da Frente
Liberal (PFL).
Permita-me solicitar a Excelência, outrossim, que
o objeto do presente seja comunicado ao Diretório do
Partido na 18ª Zona Eleitoral do Estado da Bahia.
Atenciosamente, – Marcelo de Oliveira Guimarães
Filho, Título Eleitoral nº 785491805-31, 18ª Zona.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 249, DE 2005
(Do Poder Executivo)
MSC Nº 250/05
AVISO Nº 427/05
Dispõe sobre a política de resseguro,
cosseguro, retrocessão e sua intermediação, de seguro no exterior e as operações
em moeda estrangeira do setor securitário,
e dá outras providências.
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio;
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD)
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Objeto
Art. 1o Esta Lei Complementar dispõe sobre a política de resseguro, retrocessão e sua intermediação,
bem como as operações de cosseguro, a contratação
de seguro no exterior e as operações em moeda estrangeira do setor securitário.
CAPÍTULO II
Da Regulação e da Fiscalização
Art. 2 A regulação das operações de cosseguro, resseguro, retrocessão e sua intermediação será
exercida pelo órgão regulador de seguros, conforme
deﬁnido em lei, observadas as disposições desta Lei
Complementar.
§ 1o Para ﬁns desta Lei Complementar, considera-se:
I – cedente: sociedade seguradora ou entidade
de previdência complementar que contrata operação
de resseguro, ou ressegurador que contrata operação
de retrocessão;
II – cosseguro: operação de seguro em que duas
ou mais sociedades seguradoras, com anuência do
segurado, distribuem entre si, percentualmente, os
riscos de determinada apólice, sem solidariedade entre elas;
o
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III – resseguro: operação de transferência de
riscos assumidos por uma sociedade seguradora ou
entidade de previdência complementar para um ressegurador; e
IV – retrocessão: operação de transferência de
riscos de resseguro entre resseguradores.
§ 2o A regulação pelo órgão de que trata o caput
não prejudica a atuação dos órgãos reguladores das
cedentes, no âmbito exclusivo de suas atribuições, em
especial no que se refere ao controle das operações
realizadas.
Art. 3o A ﬁscalização das operações de cosseguro,
resseguro, retrocessão e sua intermediação passará a
ser exercida pelo órgão ﬁscalizador de seguros, conforme deﬁnido em lei, sem prejuízo das atribuições dos
órgãos ﬁscalizadores das demais cedentes.
Parágrafo único. O IRB-Brasil Resseguros S.A.
fornecerá ao órgão ﬁscalizador da atividade de seguros
cópia de seu acervo de dados, informações técnicas e
de quaisquer outros documentos ou registros que este
julgue necessários para o desempenho das funções
de ﬁscalização das operações de seguro, cosseguro,
resseguro e retrocessão.
CAPÍTULO III
Dos Resseguradores
SEÇÃO I
Da Qualiﬁcação
Art. 4o As operações de resseguro e retrocessão podem ser realizadas junto aos seguintes tipos
de resseguradores:
I – ressegurador local: ressegurador com sede no
País, constituído sob a forma de sociedade anônima,
tendo por objeto exclusivo a realização de operações
de resseguro e retrocessão;
II – ressegurador admitido: escritório de representação no País de ressegurador com sede no exterior que, atendendo às exigências previstas nesta Lei
Complementar e nas normas aplicáveis à atividade
de resseguro e retrocessão, tenha sido cadastrado no
órgão ﬁscalizador de seguros, para realizar operações
de resseguro e retrocessão; e
III – ressegurador eventual: ressegurador com
sede no exterior que atenda aos parâmetros estabelecidos pelo órgão regulador de seguros para subscrever
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resseguro ou retrocessão de sociedades seguradoras
e resseguradores locais.
SEÇÃO II
Das Regras Aplicáveis
Art. 5º Aplicam-se aos resseguradores locais,
observadas as peculiaridades técnicas, contratuais,
operacionais e de risco da atividade e as disposições
do órgão regulador de seguros:
I – as regras estabelecidas para as sociedades
seguradoras; e
II – a legislação aplicável às sociedades seguradoras, inclusive as que se referem à intervenção e
liquidação de empresas, mandato e responsabilidade
de administradores e taxa de ﬁscalização.
Art. 6º O ressegurador estrangeiro, admitido ou
eventual, deverá atender aos seguintes requisitos mínimos, sem prejuízo de outros que venham a ser ﬁxados pelo órgão regulador de seguros:
I – estar constituído, segundo as leis de seu País
de origem, para subscrever resseguros locais e internacionais nos ramos em que pretenda operar no Brasil
e que tenha dado início a tais operações há mais de
três e cinco anos, respectivamente;
II – dispor de capacidade ﬁnanceira não inferior à mínima estabelecida pelo órgão regulador de
seguros;
III – ser portador de avaliação de solvência, por
agência classiﬁcadora reconhecida pelo órgão ﬁscalizador de seguros, com classiﬁcação igual ou superior ao mínimo estabelecido pelo órgão regulador de
seguros; e
IV – designar procurador com amplos poderes
administrativos e judiciais, inclusive para receber citações judiciais, domiciliado no Brasil, para quem serão
enviadas todas as notiﬁcações.
Parágrafo único. Constituem-se ainda requisitos
para os resseguradores admitidos:
I – manutenção de conta em moeda estrangeira,
vinculada ao órgão ﬁscalizador de seguros, na forma
e montante deﬁnido pelo órgão regulador de seguros
para garantia de suas operações no País;
II – apresentação periódica de demonstrações
ﬁnanceiras, na forma deﬁnida pelo órgão regulador
de seguros.
Art. 7º Aos resseguradores admitidos e locais
aplica-se a mesma taxa de ﬁscalização.
CAPÍTULO IV
Dos Critérios Básicos de Cessão
Art. 8o A contratação de resseguro e retrocessão
no País ou no exterior será feita mediante negociação
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direta entre a cedente e o ressegurador ou por meio
de intermediário legalmente autorizado.
§ 1º O limite máximo que poderá ser cedido anualmente a resseguradores eventuais será ﬁxado pelo
órgão regulador de seguros, podendo ser objeto de
acordos internacionais.
§ 2º O intermediário de que trata o caput é o corretor de seguros especializado e habilitado vinculado
à corretora de resseguro autorizada que disponha de
contrato de seguro de responsabilidade civil proﬁssional,
na forma deﬁnida pelo órgão regulador de seguros.
Art. 9o A transferência de risco em operações de
resseguro ou retrocessão somente pode ser realizada
aos resseguradores locais, admitidos ou eventuais.
Parágrafo único. As operações de resseguro relativas a seguro de vida por sobrevivência e previdência
complementar são exclusivas de sociedades resseguradoras locais e admitidas.
Art. 10. O órgão ﬁscalizador de seguros poderá ter
acesso a todos os contratos de resseguro e de retrocessão, inclusive os celebrados no exterior, sob pena
de ser desconsiderada, para todos os efeitos, a existência do contrato de resseguro e de retrocessão.
Art. 11. Observadas as normas do órgão regulador de seguros, as sociedades seguradoras deverão
oferecer aos resseguradores locais, obrigatoriamente,
preferência para o equivalente a pelo menos:
I – sessenta por cento de cessão de resseguro
nos dois primeiros anos, contados da data da efetiva instalação no País de um mercado competitivo de
resseguros; e
II – quarenta por cento de cessão de resseguro a partir de dois anos, contados da data da efetiva
instalação no País de um mercado competitivo de
resseguros.
§ 1º Após quatro anos da data da efetiva instalação no País de um mercado competitivo de resseguros, o percentual de que trata o inciso II poderá ser
alterado em lei, desde que respeitado o limite máximo
de quarenta por cento.
§ 2º As sociedades seguradoras somente poderão
contratar resseguro no exterior quando os resseguradores locais não aceitarem o resseguro nas condições
e preços obtidos junto a resseguradores estrangeiros
mediante a prestação das mesmas informações transmitidas aos resseguradores locais, comprometidos, no
conjunto desses resseguradores, a suportar, no mínimo, quarenta por cento do risco.
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§ 3º Para ﬁns do disposto nos incisos I e II do caput,
considera-se efetiva instalação no País de um mercado
competitivo de resseguros a vigência da regulamentação
editada pelo órgão regulador de seguros dos requisitos
exigidos para contratação junto a resseguradores locais,
admitidos e eventuais.
CAPÍTULO V
Das Operações
SEÇÃO I
Das Disposições Gerais
Art. 12. O órgão regulador de seguros estabelecerá as diretrizes para as operações de resseguro,
retrocessão, corretagem de resseguro e escritório de
representação do ressegurador admitido, observadas
as disposições desta Lei Complementar.
Parágrafo único. O órgão regulador de seguros
poderá estabelecer, entre outras exigências:
I – cláusulas obrigatórias de instrumentos contratuais relativos às operações de resseguro e retrocessão;
II – prazos para formalização contratual;
III – restrições quanto à realização de determinadas operações de cessão de risco; e
IV – requisitos para limites, acompanhamento e
monitoramento de operações intra-grupo.
Art. 13. Os contratos de resseguro deverão incluir
cláusula dispondo que, em caso de liquidação da cedente, subsistem as responsabilidades do ressegurador perante a massa liquidanda, independentemente
de os pagamentos de sinistros aos segurados, participantes, beneﬁciários ou assistidos haverem ou não
sido realizados pela cedente, ressalvados os casos
enquadrados no § 1º do art. 14.
Art. 14. Os resseguradores e os seus retrocessionários não responderão diretamente perante o segurado, participante ou beneﬁciário pelo montante
assumido em resseguro e em retrocessão, ﬁcando as
cedentes que emitiram o contrato integralmente responsáveis por indenizá-los.
§ 1º É permitida a inclusão de cláusula contratual
de pagamento direto, quando tecnicamente possível,
ao segurado, participante ou beneﬁciário, da parcela de
indenização correspondente ao resseguro em caso de
insolvência, de decretação de liquidação ou de falência da
cedente, desde que o pagamento da respectiva parcela
não tenha sido a ele realizado pela cedente contratada
nem pelo ressegurador à cedente.
§ 2º É vedado o pagamento da parcela ressegurada diretamente ao segurado, participante ou be-
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neﬁciário quando não houver previsão contratual da
cláusula de pagamento direto.
Art. 15. Nos contratos com a intermediação de
corretoras de resseguro, não poderão ser incluídas
cláusulas que limitem ou restrinjam a relação direta
entre as cedentes e os resseguradores, nem se poderão conferir poderes ou faculdades a tais corretoras
além daqueles necessários e próprios ao desempenho
de suas atribuições como intermediário independente
na contratação do resseguro.
Art. 16. Nos contratos a que se refere o art. 15,
é obrigatória a inclusão de cláusula de intermediação,
deﬁnindo se a corretora está ou não autorizada a receber os prêmios de resseguro, ou a coletar o valor
correspondente às recuperações de sinistros.
Parágrafo único. Estando a corretora autorizada
ao recebimento ou à coleta a que se refere o caput,
os seguintes procedimentos serão observados:
I – o pagamento do prêmio à corretora libera a
cedente de qualquer responsabilidade pelo pagamento efetuado; e
II – o pagamento de sinistro à corretora só libera o ressegurador quando efetivamente recebido pela
cedente.
Art. 17. A aplicação dos recursos das provisões
técnicas e dos fundos dos resseguradores locais e
dos recursos exigidos no País para garantia das obrigações dos resseguradores admitidos será efetuada
de acordo com as diretrizes do Conselho Monetário
Nacional – CMN.
SEÇÃO II
Das Operações em Moeda Estrangeira
Art. 18. O seguro, o resseguro e a retrocessão
poderão ser efetuados no País em moeda estrangeira, observadas a legislação que rege operações desta natureza, as regras ﬁxadas pelo CMN e pelo órgão
regulador de seguros.
Parágrafo único. O CMN disciplinará a abertura e
manutenção de contas em moeda estrangeira, tituladas
por sociedades seguradoras, resseguradores locais,
resseguradores admitidos e corretoras de resseguro.
SEÇÃO III
Do Seguro no País e no Exterior
Art. 19. Serão exclusivamente celebrados no País
os seguros obrigatórios e todos os seguros de caráter
facultativo contratados por residentes, pessoas físicas,
ou por pessoas jurídicas instaladas no território nacional, independentemente da forma jurídica, neste último
caso para garantia de riscos no País.
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Art. 20. A contratação de seguros no exterior é
restrita às seguintes situações:
I – riscos com cobertura internacional, para os
quais a vigência do seguro contratado se restrinja, exclusivamente, ao período em que o residente se encontra no exterior, desde que não haja oferta no País ou a
contratação se dê durante a estada no exterior; e
II – riscos sem cobertura no País, desde que
sua contratação não represente infração à legislação
vigente.
Parágrafo único. Leis poderão dispor sobre seguros cuja contratação possa ser realizada no exterior,
observado o interesse nacional.
CAPÍTULO VI
Do Regime Disciplinar
Art. 21. As cedentes, os resseguradores locais, os
escritórios de representação de ressegurador admitido,
os corretores e corretoras de seguro, resseguro e retrocessão, bem como quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que descumpram as normas relativas à atividade
de resseguro, retrocessão e corretagem de resseguros
estão sujeitas às seguintes penalidades, aplicadas pelo
órgão ﬁscalizador de seguros:
I – advertência;
II – multa pecuniária;
III – suspensão temporária do exercício da atividade;
IV – inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos,
para o exercício de cargo ou função em sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização, entidades
de previdência complementar, empresas e fundações
públicas, sociedades de economia mista, autarquias
e agências reguladoras; e
V – cancelamento de registro ou da autorização
de funcionamento.
§ 1o A penalidade pecuniária será imputada ao
agente responsável e à entidade em caráter solidário,
conforme o caso, observadas as normas do órgão regulador de seguros, assegurado o direito de regresso.
§ 2o A penalidade pecuniária será nos valores de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), que serão periodicamente reajustados, a partir da publicação desta Lei Complementar,
observadas as normas do órgão regulador de seguros
e demais disposições legais pertinentes.
§ 3o A penalidade pecuniária poderá ser aplicada,
cumulativamente, com as penalidades previstas nos
incisos I, III ou V deste artigo.
§ 4o As infrações a que se refere o caput serão
apuradas mediante processo administrativo regido
conforme as normas estabelecidas para as sociedades
seguradoras, sendo os recursos interpostos contra as
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decisões dos órgãos julgadores somente conhecidos,
nos casos de multas pecuniárias, mediante seu depósito
integral a favor do órgão ﬁscalizador de seguros.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 22. O IRB-Brasil Resseguros S.A. ﬁca autorizado a continuar exercendo suas atividades de resseguro sem qualquer solução de continuidade, independentemente de requerimento e autorização governamental,
qualiﬁcando-se como ressegurador local.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei Complementar passa a ser exigível, após cento e oitenta dias
do início de sua vigência, às operações de resseguros e retrocessão realizadas pelo IRB-Brasil Resseguros S.A.
Art. 23. O sigilo de operações não poderá ser invocado como óbice à troca de informações entre o órgão
ﬁscalizador de seguros, o Banco Central do Brasil, a
Comissão de Valores Mobiliários, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e
a Secretaria da Receita Federal, nem ao fornecimento
de informações requisitadas pelo Ministério Público,
aplicando-se às pessoas físicas e jurídicas de que trata
esta Lei Complementar as disposições previstas na Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, e ao
órgão ﬁscalizador de seguros, no âmbito de sua competência, as disposições previstas no art. 2o, caput, §
3o do art. 3o, art. 4o, inciso XV do § 1o do art. 5o e nos
arts. 7o, 8o e 9o da citada Lei Complementar.
Art. 24. O caput do art. 111 do Decreto-Lei no
73, de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 111. Serão aplicadas multas no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais) às sociedades seguradoras
e de capitalização que:” (NR)
Art. 25. Revogam-se os arts. 6o, 15, 45, 58 a 60,
62 e 82 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de
1966, a Lei no 9.932, de 20 de dezembro de 1999, e,
a partir da edição da regulamentação de que trata o §
3o do art. 11 desta Lei Complementar, o caput do art.
81, o parágrafo único do art. 100 e o art. 116 daquele
Decreto-Lei.
Art. 26. Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação.
Brasília,
EM Nº 22/2005 – MF
Brasília, 09 de março de 2005.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o anteprojeto de lei complementar que visa estabelecer a política de resseguros

21152

Quinta-feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

e retrocessão e respectiva intermediação, regulando
assim parte do Sistema Financeiro Nacional, nos termos
do art. 192 da Constituição Federal. Adicionalmente,
este anteprojeto dispõe sobre operações de cosseguro,
seguro no exterior e operações em moeda estrangeira do setor securitário, em função de atribuições hoje
especíﬁcas do órgão ressegurador monopolista – IRBBrasil Resseguros S.A., conforme disposições do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966.
2. O principal aspecto que esse anteprojeto visa
disciplinar é a abertura do mercado de resseguros, uma
vez que desde o advento da Emenda Constitucional no
13, de 1997, o resseguro deixou de ser constitucionalmente monopólio do Estado. Apesar da Lei 9.932, de
1999, ter sido introduzida visando a transferência de
atribuições de governo do IRB-Brasil Resseguros S.A.
para a Superintendência de Seguros Privados, bem
como a abertura desse mercado, sua implementação
foi prejudicada, uma vez que pairam dúvidas quanto a
sua constitucionalidade, diante do art. 192 da Constituição Federal, que estabelece que a regulamentação do
Sistema Financeiro Nacional seja feita por Leis Complementares. Tais incertezas vêm prejudicando a concretização de investimentos que poderiam estar sendo
realizados neste setor, motivo pelo qual propõe-se a
sua revogação e a introdução do regramento geral da
atividade através de lei complementar.
3. Além de novos investimentos, acreditamos
que a abertura do mercado de resseguro contribuirá
de forma signiﬁcativa para o desenvolvimento do setor
securitário local e, consequentemente, para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. A possibilidade
de instalação de novos resseguradores trará consigo
elementos facilitadores para a ampliação da retenção
nacional, o incremento da capacidade de subscrição
das seguradoras e o aperfeiçoamento dos agentes
econômicos envolvidos, ajudando, inclusive, a eliminar ineﬁciências hoje existentes que são importantes
entraves ao desenvolvimento do mercado securitário
nacional. A participação de novos agentes contribuirá
para o aperfeiçoamento institucional, das seguradoras e dos próprios resseguradores locais, facilitando
também a introdução de novos produtos. Todo esse
movimento esperado levará à ampliação da demanda
por especialistas no segmento, gerando novos postos de trabalhos que, dada a qualiﬁcação especíﬁca,
levará à ampliação da demanda acadêmica, gerando
um círculo virtuoso.
4. Os consumidores, provavelmente, serão os principais beneﬁciados, pelas perspectivas na maior oferta
de produtos inovadores. Esta vantagem não se restringe ao setor de seguros propriamente dito, alcançando
também o segmento de previdência complementar, na
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medida em que a lei complementar no 109, de 2001,
previu, em seu art. 11, a possibilidade de contratação
de operações de resseguro pelas entidades de previdência, o que é ratiﬁcado neste projeto através da inclusão dessas entidades como cedentes de risco em
operações de resseguro (art. 2o, §1o, I).
5. A proposição almeja, na verdade, atender a
um dos princípios gerais e constitucionais da atividade
econômica: a livre concorrência (art. 170, IV da CF).
Contudo, preocupa-se também em criar condições para
o desenvolvimento do mercado de resseguros nacional, motivo pelo qual prevê oferta preferencial pelas
seguradoras aos resseguradores que se instalarem
localmente, sendo essa preferência de pelo menos
60% nos dois primeiros anos após a regulamentação
dos requisitos especíﬁcos para atuação de resseguradores (além do IRB-Brasil Re) no país e de 40% nos
anos subseqüentes. Naturalmente, essa preferência
poderá ser ou não exercida pelos resseguradores locais, em face da natureza do risco envolvido e das estratégias das empresas, entre outros fatores (art. 11),
mas observando-se a garantia de que a oferta dê-se
em base equânime aos concorrentes internacionais
(art. 11, § 2o).
6. A oferta estabelece um incentivo às empresas
instaladas não apenas no momento inicial de captação de negócios, mas no período de estabilização de
sua atividade empresarial, permitindo melhor planejamento e projeção de atuação em mais longo prazo. A
preferência, no entanto, poderá ser ajustada, por meio
de lei ordinária, após o quarto ano, pressupondo-se
que a partir deste prazo o mercado aberto já estará
consolidado e as empresas a ele adaptadas (art. 11,
§1o) – motivo pelo qual o ajuste é limitado a 40% das
cessões.
7. O órgão regulador disporá sobre a forma em
que tal oferta ocorrerá, podendo realizar as adaptações
que se façam necessárias no dia-a-dia do mercado, ao
mesmo tempo em que regulará os demais aspectos da
atividade do ressegurador local, em consonância com
a legislação aplicável ao setor de seguros, mas observando-se as peculiaridades do resseguro (art. 5o).
8. Dentro deste contexto, integra-se o IRB-Brasil
Resseguros S.A. como ressegurador local (art. 22),
sem solução de continuidade, concedendo-lhe a lei
um prazo de 180 dias para a adaptação de suas operações de resseguro e retrocessão ao novo ordenamento jurídico (art. 22, parágrafo único). Neste ínterim,
mantêm-se as disposições legais referentes aos seus
aspectos operacionais em vigor, revogando-se inicialmente apenas suas funções e dispositivos de natureza
típica de Estado.
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9. Contudo, considerando-se o papel do IRB-Brasil Re hoje na instrumentação de políticas setoriais do
governo, pretende-se a criação de um grupo de trabalho intra-governamental para avaliar em maior profundidade esse papel e delinear o grau de participação
requerido para o governo neste segmento.
10. O modelo de abertura prevê não apenas a
possibilidade de que haja mais competidores instalados no país, mas também que as cedentes nacionais
(seguradoras, entidades de previdência complementar
e resseguradores locais) possam realizar operações
com resseguradores estrangeiros (art. 4o). Trata-se de
uma prática comum internacionalmente e mesmo atualmente no mercado nacional, e que já ocorre no modelo
hoje em vigor, uma vez que o ressegurador IRB-Brasil
Resseguros S.A., ao não dispor de capacidade para
reter todos os riscos por ele subscritos, transfere para
resseguradores estrangeiros uma parcela destes.
11. Considerando que as necessidades de transferência de risco às vezes demandam a pulverização
em diversos resseguradores, especialmente nos casos
de seguros vultosos, e considerando a possibilidade
de haver resseguradores especializados que não tencionem atuar diretamente no país, são propostas duas
modalidades de resseguradores estrangeiros: o admitido e o eventual (art. 4o, II e III). O primeiro é aquele
com efetivo interesse de atuação no mercado nacional, mas sem pretensão de se instalar como empresa
local, e o segundo aquele que não dispõe de interesse
em atuar localmente, podendo, entretanto, vir a fazê-lo
em função do risco transferido. Para ambos, são previstas exigências de cunho jurídico, econômico-ﬁnanceiro e de qualiﬁcação (art. 6o), a serem detalhadas
pelo ordenamento infralegal, propiciando, com isso,
uma maior sintonia com a dinâmica das alterações
da sociedade. Entretanto, a exigibilidade será maior
para o ressegurador que opte por não se instalar de
qualquer forma no país (ressegurador eventual), uma
vez não estar sujeito à ﬁscalização direta, mas indireta via cedentes.
12. Ao mesmo tempo, visando caracterizar perfeitamente a falta de interesse no mercado local, propõe-se a existência de um limite de cessão para o
ressegurador eventual pelas cedentes nacionais (art.
8o, §1o). Ao ressegurador admitido, possibilita-se a
abertura de conta em moeda estrangeira no país (art.
6o, parágrafo único, inciso I), favorecendo sua atuação
e operacionalização ﬁnanceira, ao mesmo tempo em
que se exige demonstrações ﬁnanceiras de sua atuação (inciso II). Também se introduz a sujeição desse
ressegurador à taxa de ﬁscalização prevista para o
ressegurador local (art. 7o), dado que será ele, assim
como o ressegurador local, ﬁscalizado pelos órgãos
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governamentais do país e para o qual também será
possível ceder-se riscos não apenas de seguradoras,
mas de entidades de previdência complementar.
13. Deste modo, considerando que os resseguradores eventuais não estão sujeitos à ﬁscalização direta
dos órgãos governamentais locais e dada a natureza
de mais longo prazo das operações de previdência
complementar e de seguro de vida por sobrevivência,
restringe-se o resseguro destes segmentos (art. 9o,
parágrafo único) exclusivamente àqueles resseguradores dispostos a atuar efetivamente no país (locais
e admitidos).
14. Trata-se de medida que resguarda o consumidor, à qual se agrega aquela que permite que o
ressegurador ou retrocessionário pague diretamente
ao segurado em caso de insolvência ou falência da
empresa que cedeu os riscos, nos casos tecnicamente possíveis e previstos contratualmente (art. 14). É
medida de relevo, especialmente minimizando o risco
dos segurados de riscos vultosos, que têm contratos
de resseguro ﬁrmados especiﬁcamente para cobertura de seus riscos e para os quais é elevada a cessão
de resseguro. Nesses casos, há uma vinculação direta entre a operação de seguro e a de resseguro, nem
sempre existente, uma vez que o resseguro cobre a
seguradora ou entidade de previdência complementar
e não o segurado/participante. O pagamento direto,
entretanto, somente poderá ocorrer caso não tenha
sido realizado pela entidade insolvente ao beneﬁciário,
nem pelo ressegurador à cedente, uma vez que neste caso o ressegurador estaria pagando duas vezes e
levando o ônus para toda a carteira de contratantes,
pelo aumento de seu custo não estimado. Ressalvados
os casos de cláusula de pagamento direto, prevê-se a
manutenção das responsabilidades do ressegurador
perante a massa liquidanda (art. 13) nas situações de
insolvência das cedentes mesmo que estas não tenham realizado o pagamento dos sinistros, o que pode
ter ocorrido, por exemplo, em função de sua própria
solvabilidade.
15. As operações de transferência de risco poderão ser feitas tanto diretamente quanto através de
corretor de resseguro (art. 8o), sendo este qualiﬁcado
como corretor de seguros habilitado e especializado
na atividade, e vinculado à corretora autorizada. Considerando a responsabilidade existente na colocação de
riscos e seus efeitos relacionados, busca-se introduzir
no ordenamento jurídico nacional o seguro de responsabilidade proﬁssional deste intermediário, visando a
proteção das entidades cedentes de riscos contra seus
erros e omissões. Cláusulas contratuais, prazos para
formalização contratual, restrições quanto a realização
de determinadas operações de cessão de risco e re-
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quisitos para operações intra-grupo são algumas das
variáveis relevantes a serem consideradas pelo órgão
regulador (art. 12, parágrafo único).
16. No que tange às corretoras de resseguro e
sua relação contratual com as cedentes e resseguradores, são previstos alguns salvaguardas, além do
seguro, àqueles que têm suas operações por elas intermediadas. Em primeiro lugar, a atuação da corretora
não pode limitar ou restringir a relação direta entre as
partes que intermedeie (art. 15). Em segundo lugar, a
transparência da responsabilidade quanto à tramitação
ﬁnanceira através da corretora deve ser caracterizada
contratualmente, de modo a inibir práticas inadequadas
(art. 16, caput). Em terceiro lugar, resguarda-se, em
última instância, o segurado ou participante da atuação
intermediadora da corretora, uma vez que a entrega
do prêmio à corretora implica a cobertura nos termos
contratuais e a recuperação de sinistro a ela tramitado
não libera o ressegurador, somente ocorrendo quando
concluída a operação – regra que demanda um melhor monitoramento deste da atuação da corretora,
melhor seletividade e maior proﬁssionalização (art.
16, parágrafo único), justiﬁcável em face dos volumes
ﬁnanceiros envolvidos.
17. Adicionalmente ao modelo de abertura, transfere-se as atribuições reguladora e ﬁscalizadora do
segmento para o órgão regulador e ﬁscalizador da
atividade de seguros no país conforme deﬁnido em lei
(art. 2o e 3o), convergindo nossa legislação à do mercado internacional. Tendo em vista o acervo que o IRBBrasil Resseguros S.A, como monopolista, regulador
e ﬁscalizador da atividade no país, acumulou ao longo
de seus mais de 60 anos de atuação, propõe-se que
tal acervo seja fornecido ao novo órgão ﬁscalizador da
atividade (art. 3o, parágrafo único), mediante cópia, permitindo o aproveitamento do histórico das informações
do setor, na medida que a realidade assim impuser. O
IRB-Brasil Re, neste contexto, perde suas funções de
órgão regulador e ﬁscalizador do cosseguro, resseguro
e retrocessão, bem como de colocações no exterior
para o mercado.
18. Por outro lado, os ativos garantidores das
provisões técnicas, bem como os recursos exigíveis
no país para os resseguradores ﬁcam subordinados à
regulação do Conselho Monetário Nacional – CMN (art.
17), como ocorre com todas as cedentes seguradoras
e entidades de previdência complementar. Também
caberá ao CMN dispor sobre as operações de seguro,
resseguro e retrocessão em moeda estrangeira (art.
18), observada a legislação em vigor, sendo que as
especiﬁcidades de tais operações caberão ao órgão
regulador da atividade de seguros. O dispositivo se
enquadra dentro da competência do CMN, conforme
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deﬁnida no inciso V do art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, alterado pelo Decreto-Lei no 581,
de 14 de maio de 1969, voltado no presente caso ao
setor securitário. Ao CMN, ainda, caberá dispor sobre
a abertura e manutenção de contas em moeda estrangeira, necessária para a operacionalização das
operações nesta moeda.
19. Conjugado às questões em moeda estrangeira, o projeto trata do seguro no exterior (art. 19 e 20),
atualmente disposto pelo art. 6o do Decreto-Lei no 73,
de 1966, que prevê sua realização exclusivamente em
casos em que não haja cobertura no país ou que não
convenham aos interesses nacionais. A tramitação das
exceções de contratação no país era realizada através
do IRB-Brasil Resseguros S.A. que não deterá mais
as funções de governo de controle destas operações.
A nova redação dada ao citado artigo, para o qual se
propõe revogação, visa tornar mais clara e transparente
ao público em geral as situações em que a exigibilidade
de contratação incide no país, bem como introduz-se
a faculdade de leis ordinárias disporem sobre excepcionalidades, como ocorre, por exemplo, no art. 11 da
Lei no 9.432, de 1997, no limite nela estabelecido, para
os seguros de embarcações registradas no Registro
Especial Brasileiro – REB.
20. No âmbito do resseguro e suas operações
correlatas, por outro lado, introduz-se o regime sancionatório (art. 21), por descumprimento à lei que ora
se propõe e também à sua regulamentação infralegal,
aplicável pelo órgão ﬁscalizador de seguros, especiﬁcando-se a exigibilidade de depósito de multa por força do §2o do art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, uma vez que sua inexistência pode induzir
à entrada de recursos como veículo de postergação
para o respectivo pagamento, situação não salutar
para o sistema. Adicionalmente, elevam-se (art. 24)
os montantes das multas aplicáveis às sociedades
seguradoras e de capitalização, igualando-os àqueles
incidentes às entidades de previdência complementar,
conforme lei complementar no 109, de 2001, e aos ora
propostos para as operações relacionadas a resseguro e retrocessão.
21. Introduz-se dispositivo que possibilita a troca
de informações entre os órgãos que ﬁscalizam o setor
(art. 23), objetivando-se maior eﬁciência de sua atuação perante as pessoas físicas e jurídicas de que trata a lei proposta, estendendo-se ao órgão ﬁscalizador
de seguros, no âmbito de suas responsabilidades, as
disposições aplicáveis à Comissão de Valores Mobiliários previstas na Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2001, para cujo setor também a referida lei
se aplica. Deste modo, as entidades ﬁscalizadas estão
sujeitas a sigilo em suas operações e ao órgão ﬁscali-
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zador é dada a amplitude ﬁscalizatória necessária para
melhor aferir a realidade das operações realizadas e
das movimentações ﬁnanceiras correspondentes, podendo inclusive ﬁrmar convênios com outros órgãos
internacionais que favoreçam à sua melhor atuação.
22. Tal função assume especial relevância diante
da abertura do mercado de resseguros, devido às operações que envolvem riscos vultosos, em certa medida
realizadas com o mercado internacional, algumas das
vezes sem a supervisão direta do órgão ﬁscalizador
local. Dentro deste contexto e diante de situações de
risco, como insolvência, que podem vir a afetar as
empresas cedentes de riscos, o órgão ﬁscalizador
de seguros poderá solicitar à autoridade competente,
mediante a instauração de inquérito administrativo, o
levantamento do sigilo de informações relativas a bens,
direitos e obrigações das instituições por ele supervisionadas, propiciando sua ação mais ágil na solução
dos problemas e nos efeitos correlatos. São medidas
possibilitadas pela Lei Complementar no 105.
23. Enﬁm, é o projeto de lei complementar que ora
submetemos à superior consideração, com a ﬁnalidade
de estabelecer o marco regulatório geral do mercado
de resseguros e regular operações correlatas, realizadas no país e com o exterior, revogando dispositivos
legais afetos à matéria.
Respeitosamente,
Assinado eletronicamente por: Antonio Palocci
Filho
O Sr. Geraldo Resende, 3º Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Dr. Benedito Dias, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 5.218, DE 2005
(Do Sr. Jurandir Boia)
Torna obrigatório o exame de acuidade
visual nas escolas de ensino fundamental
e nas empresas públicas e privadas.
Despacho: Apense-se a(o) PL nº
3.913/2004. Revejo, por Oportuno, o Despacho Aposto ao PL nº 3.913/04, para Incluir á
Comissão de Trabalho Administração e Serviço Público que se Pronunciará depois da
Comissão de Seguridade Social e Família.
Publique-se.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
Publicação Inicial Art. 137, caput –
RICD
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A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1º. As escolas do ensino fundamental e as
empresas, públicas e privadas, ﬁcam obrigadas a realizar, anualmente, exame de acuidade visual.
§ 1º Nas escolas de ensino fundamental, o exame
de acuidade visual será realizado nos primeiros trinta
dias a partir do início das atividades escolares.
§ 2º Nas empresas, o exame de acuidade visual
será realizado quando do exame médico admissional
do trabalhador ou até o término do estágio probatório
ou período de experiência.
Art. 2º. Nas escolas de ensino fundamental público
o exame de acuidade visual será gratuito e realizado
mediante acordo ou convênio com o Sistema Único de
Saúde ou por serviço próprio da escola.
Parágrafo único. Comprovada a necessidade
de uso de óculos por estudante carente, este será
beneﬁciado com sua concessão gratuitamente pelo
Estado ou programas sociais de Organizações Não
Governamentais.
Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de noventa dias a contar da data
de sua publicação.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A visão, indubitavelmente, é essencial para o
aprendizado e, sobretudo, responsável pela maior
parte da informação sensorial que o ser humano
recebe.
Sendo assim, a integridade desse meio de percepção é condição indispensável para o aprendizado,
seja de crianças, quando matriculadas no ensino fundamental, quer de adolescentes e adultos, quando
ingressam no mercado de trabalho.
Inúmeros estudos na área do ensino fundamental e médio, bem como nas atividades das empresas
brasileiras, dão ciência dos problemas e diﬁculdades
na aprendizagem e no desenvolvimento de funções
laborais decorrentes do desconhecimento ou mesmo
do descuido com a acuidade visual.
Dados no Ministério da Educação indicam que
o número de alunos no ensino público fundamental é
superior a 6 milhões. E destes, poucos se submetem
a qualquer tipo de avaliação oftalmológica antes de
ingressar na escola.
Não identiﬁcado o problema visual quando do
ingresso da criança no ensino fundamental, sua evolução é inevitável e, com o agravamento do problema
visual, toda a sorte de infortúnios que acompanham
esse escolar, desde a falta de capacidade de assi-
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milação e aprendizagem, até mesmo a evasão e a
repetência.
O Conselho Brasileiro de Oftalmologia informa
que no Brasil aproximadamente 20% dos estudantes
apresentam alguma alteração oftalmológica e, dentre
os problemas mais freqüentes, está a correção por
erro de refração, hipermetropia, miopia e astigmatismo. Informação, igualmente pertinente, assegura que
a capacidade visual desenvolvida nos primeiros anos
de vida pode apresentar alterações reversíveis, geralmente nos primeiros anos escolares.
Apontam as estatísticas para o alarmante quadro
de acidentes no trabalho por problemas de deﬁciência
visual, principalmente em trabalhadores manuais ou de
atividades repetitivas que, anualmente, são afastados
do trabalho pela Previdência Social.
A redução da capacidade visual implica no detrimento da qualidade de vida decorrente de restrições
ocupacionais, econômicas, sociais e psicológicas. Mais
ainda, para a sociedade representa encargo oneroso
e perda de força de trabalho.
A promoção e a preservação da saúde do conjunto dos estudantes e dos trabalhadores brasileiros
não só constitui uma política pública governamental
necessária como, principalmente, uma exigência legal
prevista no art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho e, sobretudo, na Convenção 161 da Organização
Internacional do Trabalho.
Resulta fácil aferição dos prejuízos individuais e
coletivos pelo não diagnóstico desses problemas visuais de imediata identiﬁcação e solução que deverá,
quando implantado, reduzir o percentual de brasileiros que, por desconhecerem ou não disporem de recursos econômicos para tratamento, ﬁcam à margem
dos trabalhadores produtivos e estudantes com alta
performance escolar. Oportuno ressaltar tratar-se de
um problema de saúde pública e, como tal, deverá ser
entendido pelo Poder Público.
Considerando que a forma diferenciada como
é tratada a questão no ensino público e no ensino
privado, conseqüência, de um lado do desconhecimento e, do outro, da própria forma de diagnosticar,
isto é, uma vez diagnosticada a insuficiência visual, há que se corrigir a deficiência visual, cabendo
assim ao Poder Público arcar com as despesas
ou campanhas de doações de armações e lentes
para os estudantes comprovadamente carentes no
ensino público.
Considerando que a Norma Regulamentadora nº
7, da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho,
que institui o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional estabelece, dentre as competências do
empregador, garantir a efetiva implantação do PCM-
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SO e zelar por sua eﬁcácia; custear, sem ônus para
o empregado, todos os procedimentos relacionados
ao Programa.
Considerando que a saúde é direito de todos e
dever do Estado, como dispõe o art. 196 da Constituição Federal, e que deverá ser garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.
PROPOMOS o presente projeto de lei, esperando, dos nobres pares, a aquiescência imprescindível
para sua aprovação e atender, assim, aos princípios
insculpidos na a Constituição Cidadã de 1988.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Deputado Jurandir Boia, PDT-AL.
PROJETO DE LEI Nº 5.220, DE 2005
(Do Sr. Welinton Fagundes)
Torna obrigatória a inscrição em braile nas embalagens, rótulos e bulas dos
produtos que especiﬁca.
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Torna obrigatória a inscrição em braile
nas embalagens, rótulos, bulas de medicamentos e
nos produtos que possam causar danos à saúde, das
seguintes informações:
I – nome do produto,
II – prazo de validade e
III – informações básicas sobre o seu uso.
Art. 2º O disposto no art. 1º será regulamentado
pelo órgão competente no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Cada vez mais a sociedade conscientiza-se
da sua responsabilidade em promover a inclusão
social dos portadores de deficiência, garantindolhes os seus direitos enquanto cidadãos. É nessa
perspectiva que estão inscritos diversos dispositivos
na Constituição Brasileira que visam à integração
dessas pessoas na sociedade, no sentido de exercerem direitos mínimos como o do efetivo acesso
aos logradouros, acesso ao trabalho e a condições
mais dignas de vida.
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Devemos eliminar todos os obstáculos à vida
autônoma e independente das pessoas portadoras de
deﬁciência, tanto quanto for possível.
Os deﬁcientes visuais podem ter plena autonomia
na vida diária, caso a sociedade amplie as formas de
comunicação passíveis de atingir essas pessoas. É o
caso da inscrição em braile, que pode tornar acessíveis inúmeras informações essenciais aos portadores
de deﬁciência visual, diminuindo sua dependência na
execução das atividades cotidianas.
As informações sobre medicamentos e outros
produtos químicos que podem causar danos à saúde
são imprescindíveis e, portanto, entendemos ser justa
a proposta de que devam ter os dados minimamente
essenciais inscritos, também, em braile. Com isso, estaremos contribuindo para a inclusão social dos deﬁcientes visuais e para que possam desfrutar de uma
vida mais independente e plena.
Contamos, pois, com o apoio dos nobres Pares
para a aprovação da matéria.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Deputado Welinton Fagundes.
PROJETO DE LEI Nº 5.222, DE 2005
(Do Sr. Anselmo)
Acrescenta o inciso VIII ao art. 14 da
Lei nº 9.985, de junho de 2000.
Despacho: Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
– Art. 24, II.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o – O art. 14 da Lei no 9.985, de junho de
2.000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 – ...............................................
I – ..........................................................
VIII – Reserva Legal em Bloco (NR).”
Art. 2o – Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Reserva Legal em Bloco é uma inovação do
INCRA introduzida em alguns projetos de assentamento criados a partir da metade da década de 1980.
O objetivo desta modalidade de reserva era garantir o
cumprimento do Código Florestal, que na época previa
a manutenção de, no mínimo, 50% dos imóveis rurais
localizados na área de abrangência da Amazônia Legal, com a cobertura ﬂorestal nativa.
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Trata-se de um importante avanço obtido no campo conceitual, no entanto, não veio acompanhado de
uma legislação pertinente que assegurasse o êxito do
processo na fase de implementação prática. Ao contrário, o que se vê é um vazio legal a respeito do assunto.
Faltou diálogo entre o INCRA, responsável pela política
de colonização, e os órgãos responsáveis pela proteção
do meio ambiente, no sentido de prever os mecanismos
de proteção e ﬁscalização das Reservas.
Sem uma ﬁgura jurídica clara, as áreas denominadas como “Reservas Legais em Bloco” ﬁcaram
desprotegidas, uma vez que não foi estabelecido de
quem é a responsabilidade pela sua ﬁscalização. Os
assentados, legítimos donos da Reserva, vêem-se impotentes para coibir as invasões constantes nas áreas por não terem a quem recorrer. O IBAMA não pode
autuar os invasores, alegando não se tratar de uma
Reserva Federal, criada pelo órgão. Por outro lado, o
INCRA não toma providências porque não dispõe de
estrutura de ﬁscalização. É neste contexto que se desenvolveu a experiência de Reserva Legal em Bloco,
permitindo que na sua maioria fossem descaracterizadas e transformadas para outras ﬁnalidades.
O vazio normativo em torno das Reservas Legais
em Bloco é um terreno fértil para o surgimento de conﬂitos
de natureza socioambiental, envolvendo diferentes atores
que se julgam detentores de direitos de posse e/ou de
exploração da área. Neste sentido, a presente proposta
vem suprir essa lacuna legal, instituindo a Reserva Legal em Bloco como mais uma categoria de Unidade de
Conservação de uso Sustentável, nos moldes do que já
existe para atender as populações extrativistas tradicionais, onde a área permanece de domínio público, mas
com uso concedido às populações tradicionais.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Deputado Anselmo.
PROJETO DE LEI Nº 5.226, DE 2005
(Do Sr. Leodegar Tiscoski)
Dá nova redação ao parágrafo 1º e acrescenta parágrafo 2º ao art. 43 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991, “que dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui
Plano de Custeio, e dá outras providências”,
para limitar ao valor do acordo judicial a incidência da contribuição previdenciária.
Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação
(Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD)
– Art. 24, II.
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta,
Art. 1o O parágrafo único do art. 43 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser parágrafo
1º, com nova redação, e é acrescentado o seguinte
parágrafo 2º:
“Art. 43. .................................................
...............................................................
“§ 1º Nas sentenças judiciais em que não
ﬁgurarem, discriminadamente, as parcelas
legais relativas à contribuição previdenciária,
a incidência tributária será sobre o valor total
apurado em liquidação de sentença.
§ 2º Nos casos homologados, a incidência da contribuição previdenciária é limitada ao
valor do acordo.”(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Apesar de entendermos que a redação atual do
parágrafo único do art. 43 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991, já determine que a contribuição previdenciária sobre o acordo homologado pela Justiça do
Trabalho deva incidir sobre o valor pactuado, há notícia de que a ﬁscalização previdenciária, diversamente,
tem exigido que o recolhimento seja feito sobre o total
da condenação.
Tal procedimento tem levado grande insegurança
jurídica para os empregadores, que são surpreendidos
com cobranças superiores ao previsto. À evidência, essa
situação traz prejuízos a todos os envolvidos, vez que
diminuem as possibilidades de acordo e, assim, sofrem
os reclamantes sujeitos à morosidade judicial para o
recebimento de seus créditos; ﬁcam os empregadores
relutantes em pôr ﬁm à demanda, temerosos diante
da execução suplementar; atravanca-se a Justiça do
Trabalho com o excesso de execuções intermináveis;
e arqueja a Previdência Social sob déﬁcit colossal,
tornando imprevisível essa arrecadação.
Diante do exposto, elaboramos essa proposta
para dar mais clareza ao dispositivo, de forma a limitar
ao valor do acordo homologado a incidência da contribuição previdenciária.
Isto posto, submetemos essa proposição à análise dos ilustres parlamentares, que certamente irão
dar apoio à sua aprovação.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Deputado Leodegar Tiscoski.
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PROJETO DE LEI Nº 5.228, DE 2005
(Do Sr. José Mentor)
Institui anistia ﬁscal sobre a legalização ou o repatriamento de recursos mantidos no exterior não declarados e extingue
a punibilidade dos delitos a eles relativos.
Despacho: Às Comissões de Finanças
e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
– Art. 24, II.
Apreciação: Proposição Sujeita À Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no Brasil que, no prazo de seis meses contados
da publicação desta Lei, promoverem a legalização
ou o repatriamento de recursos, não declarados e
mantidos no exterior, gozarão de anistia ﬁscal e terão
extinta a punibilidade dos crimes relacionados aos
respectivos valores.
§ 1º O disposto nesta Lei não se aplica às pessoas
físicas que tenham sido condenadas pela prática de:
I – tráﬁco de pessoas;
II – tráﬁco de órgãos;
III – tráﬁco ilícito de substâncias entorpecentes
ou drogas aﬁns;
IV – contrabando ou tráﬁco de armas, munições
ou material destinado à sua produção;
V – pornograﬁa infantil, inclusive via Internet;
VI – terrorismo, inclusive seu ﬁnanciamento;
VII – crimes contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, de qualquer vantagem, como condição
ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos;
VIII – extorsão mediante seqüestro;
IX – crime contra a economia popular;
X – crime contra o sistema ﬁnanceiro nacional;
XI – crime contra as normas de defesa da concorrência;
XII – crime contra as relações de consumo;
XIII – crimes previstos na Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;
XIV – crime de responsabilidade; e
XV – improbidade administrativa.
§ 2º Caso se constate que os recursos repatriados são provenientes das condutas previstas no § 1º,
ainda que tenha sido recolhido o imposto de renda,
não terá efeito o disposto nesta Lei e será cobrado integralmente o crédito tributário originalmente devido,
com a imposição da multa de ofício prevista no inciso
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II do art. 44 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e juros de mora, e a sanção penal cabível será
aplicada em dobro.
§ 3º A anistia ﬁscal alcança os tributos e contribuições federais devidos, a multa, de mora ou de ofício,
e os juros de mora.
§ 4º O repatriamento dos valores será realizado
mediante seu depósito ou custódia em estabelecimento
bancário situado no Brasil.
§ 5º A legalização dos valores dar-se-á mediante informação de seu valor, espécie e localidade em
que se encontra, na forma do regulamento previsto
no art. 10.
Art. 2º Na hipótese de existência de inquérito policial, processo administrativo ou judicial instaurados
para a apuração de crimes que tenham relação com
os recursos não declarados e mantidos no exterior,
inclusive os previstos no § 1º do art. 1º, o contribuinte
ou responsável poderá promover a legalização ou o
repatriamento dos recursos no prazo de noventa dias
a contar do encerramento do inquérito ou do processo
administrativo ou judicial desde que a causa de seu
encerramento tenha sido:
I – inexistência do fato;
II – falta de prova da existência do fato;
III – constatação de não constituir o fato infração penal;
IV – falta de prova de ter o acusado ou réu concorrido para a infração penal.
Parágrafo único. O Ministério Público poderá
solicitar ao juiz ou tribunal competente, mediante requerimento motivado, a suspensão do direito aos benefícios previstos nesta lei às pessoas que estejam
sob investigação.
Art. 3º É devido imposto de renda na legalização
ou no repatriamento dos recursos à alíquota de:
I – três por cento, sobre os valores transferidos
para agência bancária situada no Brasil; ou
II – seis por cento, sobre os valores mantidos
no exterior.
§ 1º O recolhimento do imposto de renda será
realizado em agência bancária autorizada a receber
receitas federais, mediante documento especíﬁco de
arrecadação, a ser fornecido pela Secretaria da Receita Federal em meio eletrônico, em que constarão
apenas:
I – o valor repatriado;
II – o valor do imposto recolhido;
III – código de controle individual que permita a
autenticação posterior do documento; e
IV – o banco e a agência em que os recursos
ﬁcarão depositados ou custodiados.
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§ 2º Após o recolhimento, o contribuinte ou responsável encaminhará, por via postal, à Secretaria da
Receita Federal declaração de que os recursos não
são provenientes da prática das condutas previstas
no § 1º do art. 1º.
§ 3º Não será realizada nenhuma espécie de
identiﬁcação do sujeito passivo para a emissão do documento de arrecadação previsto no § 1º.
§ 4º O imposto de renda recolhido na forma deste
artigo será deﬁnitivo.
Art.4º O contribuinte ou responsável poderá promover a legalização dos recursos não declarados
mesmo na hipótese em que os mesmos já tenham,
na data da promulgação desta Lei, ingressado no
Brasil mediante operação simulada de empréstimo
com pessoa física ou jurídica localizada em país com
tributação favorecida.
Art. 5º O contribuinte ou responsável informará
na Declaração de Ajuste Anual e na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, se
for o caso, relativa ao ano-calendário da legalização
ou repatriamento, o montante dos recursos legalizados ou repatriados, o imposto recolhido e o número do
código de controle individual constante do documento
especíﬁco de arrecadação.
Art. 6º Fica o sujeito passivo obrigado a manter
em boa guarda e ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes:
I – o documento especíﬁco de arrecadação previsto no § 1º do art. 3º;
II – cópia da declaração de bens e direitos correspondente ao ano-calendário do repatriamento; e
III – segunda via da declaração de que os recursos repatriados não são provenientes da prática das
condutas previstas no § 1º do art. 1º.
Parágrafo único. Na hipótese de procedimento
de ﬁscalização, o sujeito passivo deverá apresentar
à repartição ﬁscal solicitante os documentos mencionados no caput.
Art. 7º É vedada a divulgação ou a utilização das
informações relativas a repatriamento de recursos para
a constituição de crédito tributário relativo a outros impostos ou contribuições.
Parágrafo único. Na hipótese de violação de sigilo nos casos previstos nesta Lei, além das sanções
civis, o responsável será demitido, ﬁcando incompatibilizado para nova investidura em cargo público pelo
prazo de cinco anos, e a sanção penal cabível será
aplicada em dobro.
Art. 8º Os valores repatriados deverão permanecer aplicados no Brasil pelo prazo de dois anos.
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Art. 9º O Ministério da Fazenda e o Ministério da
Justiça regulamentarão, por ato conjunto, o disposto
nesta Lei no prazo de noventa dias.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Em décadas recentes, o Brasil vivenciou diversas
situações que propiciaram a sonegação ﬁscal e a saída irregular de recursos do País. Dentre esses fatores,
podem ser apontados a instabilidade econômica e a
elevada carga tributária.
Esse panorama vem sendo alterado nos últimos
anos, tendo passado o País a possuir instituições políticas e jurídicas mais estáveis, bem assim pelas medidas
adotadas com o intuito de redução da carga tributária
e incentivo aos investimentos privados.
Apesar disso, uma realidade é incontestável, qual
seja, a de que há um grande volume de recursos em
instituições ﬁnanceiras no exterior. Estimativas apuradas na CPI do Banestado dão conta de que algo entre
R$ 90 e R$ 150 bilhões foram remetidos ilegalmente
ao exterior nos últimos anos. Esses recursos não trazem nenhum benefício para a economia brasileira e,
apenas de um modo bastante reduzido, o trazem para
seus detentores.
Isso porque tais recursos não podem ser repatriados e nem usufruídos sem que se incorra na prática
de lavagem de dinheiro ou outros ilícitos de mesma
natureza.
Assim, os únicos beneﬁciários desses depósitos
são os banqueiros internacionais, que os investem, auferindo remunerações superiores do que a dos juros
por eles devidos aos titulares dos recursos.
A prática de crimes contra a ordem tributária não
é tão severamente punida no Brasil, tanto assim que a
Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, ao instituir
tais crimes no País, criou a possibilidade da extinção
de sua punibilidade (art. 14).
Ainda que tenha havido um certo clamor pela revogação do dispositivo, o que se deu já no ano de 1991, a
possibilidade de extinção da punibilidade foi novamente
introduzida no ordenamento jurídico em 1995 (Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 34).
Assim sendo, cabe questionar se há algum modo
de fazer com que tais recursos sejam repatriados para
o Brasil, trazendo recursos para a economia do País.
A resposta a essa indagação é positiva, qual seja, a
concessão de anistia ﬁscal e penal, conforme pretende
o projeto de lei ora apresentado.
Ressalte-se que não se trata de experiência nova
no que concerne às Administrações Tributárias de outros países, já tendo a mesma sido adotada, segundo a
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Revista Forbes, no México, Itália, Cazaquistão e, mais
recentemente, na Turquia e na Alemanha.
Estimativas dão conta de que US$ 63 bilhões retornaram para a Itália, US$ 40 bilhões para o México e
US$ 1 bilhão para o Cazaquistão, ressaltando-se que
as experiências da Turquia e da Alemanha são comparativamente bem mais recentes, não se dispondo
de dados sobre seu efeito econômico.
Na Alemanha projeto semelhante concedeu anistia ampla e irrestrita a todos contribuintes que possuem
recursos não declarados dentro ou fora do país. Excluem-se da regra alemã apenas os casos em que já
existam investigações administrativa ou criminal em
curso. As alíquotas incidentes sobre as recursos beneﬁciados pela anistia variaram entre 25 e 35 por cento.
No caso italiano a regra foi menos ampla. Não
abrangia os casos de divisas no próprio país e concedia
a anistia apenas às pessoas físicas e algumas espécies
de pessoas jurídicas. No entanto, assim como na Alemanha, não fazia distinção entre recursos oriundos de
atividades lícitas ou ilícitas. Na Itália, foram instituídas
alíquotas mais brandas, que iam de 2,5 a 6 por cento.
Diferentemente dos dois casos citados, a legislação mexicana concedeu anistia apenas a pessoas
físicas. A alíquota incidentes nessas operações foi de
um por cento, o que incentivou o repatriamento de
grande volume de capital.
Por ﬁm, saliente-se que o presente projeto de lei
não traz qualquer impacto nas contas públicas, tendo em vista que a possibilidade de os recursos não
declarados depositados no exterior virem a implicar
constituição de crédito tributário é bastante remota e
de quase impossível mensuração.
Sala das Sessões, 12 de maio de 2005. – Deputado José Mentor.
PROJETO DE LEI Nº 5.233, DE 2005
(Do Sr. Sigmaringa Seixas)
“Cria o Sistema Nacional de Prevenção
da Tortura e dá outras providências.”
Despacho: Às Comissões de Direitos
Humanos e Minorias; Segurança Pública e
Combate do Crime Organizado e Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art.
54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à
Apreciação do Plenário.
O Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Do Sistema Nacional de Prevenção da Tortura
Art. 1.º Fica criado o Sistema Nacional de Prevenção da Tortura (SNPT) como rede de órgãos fe-
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derais e estaduais destinada a implementar políticas
públicas de prevenção da tortura, ﬁscalizar e monitorar o tratamento conferido a pessoas sob custódia
de órgãos de segurança pública e de execução penal
em todo o País e reportar ao Ministério Público e aos
órgãos disciplinares práticas de tortura por parte de
agentes públicos.
§ 1º Para os efeitos desta lei, considera-se tortura os tipos penais previstos na Lei 9.455, de 7 de
abril de 1997.
§ 2º Considera-se custodiada nos termos desta lei toda pessoa natural que se ache submetida ao
domínio forçado de autoridade pública, independentemente da legalidade da submissão e do local onde
o domínio é exercido.
Art. 2º Fica criado na estrutura da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República o Conselho Nacional de Prevenção da Tortura,
ao qual incumbirá a coordenação nacional das ações
no âmbito do SNPT.
Parágrafo único. Os Estados instituirão Conselhos Estaduais de Prevenção da Tortura ou órgãos
equivalentes, para coordenar as ações locais no âmbito do SNPT.
Art. 3º O Conselho Nacional de Prevenção da
Tortura será composto de nove membros, escolhidos
pelo Presidente da República entre pessoas de conduta
ilibada e com experiência na prática de monitoramento e relatoria de violações de direitos humanos e que
atuarão com plena independência funcional.
§ 1º Os membros do Conselho Nacional de Prevenção da Tortura serão nomeados pelo Presidente da
República após aprovação do Senado Federal, para
mandato de seis anos, vedada a recondução.
§ 2º Os membros do Conselho Nacional de Prevenção da Tortura só poderão ser destituídos no curso
de seu mandato por voto de dois terços do Senado
Federal.
§ 3º O Conselho Nacional de Prevenção da Tortura elegerá seu Presidente dentre seus membros para
mandato de dois anos, permitida uma recondução.
§ 4º Os membros do Conselho Nacional de Prevenção da Tortura farão jus a remuneração por sessão
colegiada, a indenização de diárias e a pagamento de
seu deslocamento à sede do órgão para o exercício
de suas funções, quando residirem fora do Distrito
Federal.
§ 5º O Ministério Público Federal atuará junto ao
Conselho Nacional de Prevenção da Tortura, sendolhe regularmente aberta vista dos procedimentos em
tramitação para manifestação e garantido o uso da
palavra nas sessões do Colegiado.
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§ 6º Lei de iniciativa do Poder Executivo disporá
sobre a estrutura administrativa e o quadro de pessoal
do Conselho Nacional de Prevenção da Tortura.
Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Prevenção da Tortura:
I – assessorar a Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República na formulação
da Política Nacional de Prevenção da Tortura;
II – coordenar as ações dos diversos órgãos federais envolvidos na Política Nacional de Prevenção
da Tortura;
III – conhecer denúncias sobre práticas de tortura
por agentes públicos e monitorar o seu tratamento pelos órgãos competentes por sua apuração, persecução
penal e sancionamento disciplinar;
IV – realizar inspeções em locais de custódia de
pessoas e delegacias de polícia;
V – zelar pela expediência e celeridade dos procedimentos de apuração e sancionamento disciplinar de
agentes públicos envolvidos em prática de tortura;
VI – manter a base de dados do SNPT, relativa
ao Cadastro de Nacional Custodiados e a casos de
tortura no País, bem como de seu tratamento pelos
órgãos públicos;
VII – baixar normas e recomendações administrativas sobre procedimentos que inibam a prática de
tortura;
VIII – propor ao governo federal o pagamento de
indenização para vítimas de práticas de tortura;
IX – articular-se com órgãos internacionais de
monitoramento de casos de tortura, dando-lhes apoio
em suas missões no território nacional e buscando,
com estes, a uniﬁcação de estratégias e políticas de
prevenção e repressão da tortura.
X – elaborar e aprovar o seu regimento interno.
Art. 5º O Conselho Nacional de Prevenção da
Tortura coordenará suas ações com as dos Conselhos
Estaduais de Prevenção da Tortura ou de órgãos equivalentes que venham ser criados pelos Estados.
Art. 6º O Conselho Nacional de Prevenção da
Tortura celebrará convênios com entidades públicas ou
privadas com o ﬁm de capilarizar sua ação em âmbito
nacional, bem como de criar e dar suporte a Núcleos
Comunitários de Prevenção da Tortura que o auxiliarão no monitoramento do tratamento dispensado por
agentes públicos a pessoas custodiadas.
Parágrafo único. Os Núcleos Comunitários de
Prevenção da Tortura, constituídos por cidadãos voluntários, serão autorizados a funcionar pelo Conselho
Nacional e ﬁscalizados pelos Conselhos Estaduais de
Prevenção da Tortura ou órgãos equivalentes e terão
as seguintes atribuições:
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I – realizar inspeções em locais de custódia de
presos e delegacias de polícia com livre acesso, sem
prévio aviso, a todos os recintos policiais e penitenciários e viaturas de serviço, podendo manusear livros
e registros e a base de dados do SNPT;
II – zelar pela observância dos direitos dos custodiados e encaminhar representações contra sua
violação;
III – requisitar perícias oﬁciais;
IV – auxiliar em procedimentos instaurados para
apurar e responsabilizar agentes públicos envolvidos
na prática de tortura.
CAPÍTULO II
Medidas de prevenção da tortura
Art. 7.º Toda pessoa sob custódia de autoridade
pública no País será inscrita no Cadastro Nacional de
Custodiados do SNPT, devendo ser informado na respectiva base de dados:
I – nome completo e qualiﬁcação civil do custodiado, seu endereço residencial, nome e contato de
parentes ou pessoas próximas, nome, registro proﬁssional e contato do defensor;
II – estado de higidez física e mental no momento
de sua detenção atestado por proﬁssional capacitado
para tanto e registro periódico de sua evolução;
III – data e hora de toda movimentação do custodiado dentro e fora da repartição em que se acha
detido;
IV – nome dos agentes públicos que efetuaram a
prisão do custodiado e dos agentes públicos que, no
local de custódia, com ele mantêm contato;
V – nome do agente público responsável pelo
interrogatório do custodiado e de demais pessoas
presentes ao ato;
VI – descrição das circunstâncias em que foram
feitas conﬁssões ou delações contra terceiros;
VII – todo incidente que, no curso da custódia,
interﬁra ou possa interferir na integridade física do
custodiado, tais como ferimentos, doença, depressão
ou conﬂitos com outros custodiados ou com a administração da repartição.
§ 1º A omissão ou falsiﬁcação de informação no
Cadastro Nacional de Custodiados constitui falta disciplinar grave e acarretará afastamento imediato do
responsável de qualquer serviço em que mantenha ou
possa vir manter contato com custodiados.
§ 2º As informações do Cadastro Nacional de
Custodiados são tratadas reservadamente, com o ﬁm
de preservar a identidade e a intimidade das pessoas
inscritas, sendo proibido seu uso para produzir prova
contra estas em procedimentos penais ou para aferir
sua vida pregressa ou seus antecedentes criminais.
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§ 3º O governo federal dará suporte à informatização de repartições policiais e de estabelecimentos
penitenciários a ﬁm de disseminar o Cadastro Nacional
de Custodiados em todo o território nacional.
Art. 8º A toda pessoa custodiada será designado
um curador, responsável por zelar por sua integridade
física e mental e por receber e encaminhar à autoridade competente reclamações e denúncias sobre prática
de tortura e outros maus tratos.
§ 1º O curador será nomeado por ocasião da
apresentação do custodiado à autoridade, dentre servidores públicos, advogados inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil ou defensores públicos, devendo prestar compromisso de bem e ﬁelmente cumprir
seu múnus.
§ 2º Se a escolha do curador recair sobre agente
público vinculado à repartição da custódia, o mesmo
não poderá estar lotado ou em exercício no serviço de
carceragem, nem poderá atuar em apoio da presidência de investigação contra o custodiado.
§ 3º O curador responderá cível, administrativa e
penalmente por violação de seu dever de ofício.
Art. 9º Toda pessoa custodiada será informada
sobre a proibição da prática de tortura e sobre os nomes e cargos dos agentes públicos que, no curso da
custódia, com ele tenham contato.
Parágrafo único. As repartições policiais ostentarão, em lugar visível ao público, aviso de que tortura é
crime, com indicação das normas legais pertinentes e
dos números telefônicos da Ouvidoria e da Corregedoria
de Polícia, do Ministério Público e do Núcleo Comunitário de Prevenção da Tortura, quando instalado.
Art. 10. Ao ser apresentado à autoridade, o custodiado será submetido a exame de sua higidez física
e mental por proﬁssional capacitado para tanto, anotando-se todas as lesões constatadas.
Parágrafo único. O custodiado será submetido a
novos exames de higidez física e mental em intervalos regulares durante sua custódia, a ﬁm de se veriﬁcar se foi submetido a prática de tortura ou a outros
maus tratos.
Art. 11. Sempre que possível, as repartições e
locais destinados à custódia de presos e a investigações criminais serão monitoradas por sistema de
vídeo que registre todo o período de custódia e os
interrogatórios.
Parágrafo único. As repartições e locais destinados à custódia de presos serão providas, sempre
que possível, de equipamento que registre eletronicamente a movimentação dos custodiados no recinto
e fora dele.
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Art. 12. O interrogatório em repartições policiais
será sempre acompanhado por advogado inscrito na
Ordem dos Advogados do Brasil e pelo curador.
Art. 13. A conﬁssão só servirá ao processo penal
como prova, se acompanhada por outros elementos
de convicção que a conﬁrmem.
§ 1º Quando, no curso da fase pré-processual, o
investigado declarar disposição de confessar, a autoridade policial remeterá os autos ao juiz, que, na presença do defensor do investigado e de seu curador,
colherá suas declarações.
§ 2º A conﬁssão colhida na repartição policial
nada provará no processo penal.
CAPÍTULO III
Regras especiais para a persecução
penal da tortura
Art. 14. Toda notícia de prática de tortura receberá das autoridades tratamento preferencial e urgente,
sendo garantido seu caráter conﬁdencial, quando se
trata de preservar a intimidade da vítima e a integridade do noticiante.
§ 1º Quando a autoridade policial ou o Ministério
Público constatarem a prática de tortura, deverão, de
imediato, requisitar a realização de perícia médica na
suposta vítima e instaurar os procedimentos necessários para a apuração disciplinar e a investigação
criminal do fato.
§ 2º Quando houver indícios suﬁcientes da autoria, o agente público a quem se atribui a prática de
tortura será de logo afastado de quaisquer funções
que demandem contato com custodiados ou que impliquem o exercício de poderes inerentes à autoridade
policial, sem prejuízo de ser designado para o exercício
de função estritamente administrativa subalterna, sem
porte de arma ou contato com o público.
Art. 15. Quando a prática de tortura for noticiada
no curso de processo penal pela vítima ou seu representante legal, o juiz determinará a lavratura do Termo
Circunstanciado de Notícia de Prática de Tortura, em
que será colhido o depoimento do noticiante e determinada, de ofício, a instauração de procedimento incidental sumário de instrução dos fatos em autos apartados, que será acompanhado pelo Ministério Público
em todos os seus termos.
§ 1º O procedimento se regerá, sempre que possível, pelos princípios da oralidade e da concentração
dos atos processuais, sendo realizado o interrogatório
do suspeito e a inquirição das testemunhas numa só
assentada, após a qual será a suposta vítima submetida a exame pericial.
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§ 2º Findo o procedimento, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para oferecimento de
denúncia no prazo de 5 (cinco) dias.
§ 3º Enquanto não prolatada sentença penal sobre
a suposta prática de tortura, ﬁca vedado, no processo
penal principal, o uso de qualquer prova sobre a qual
haja suspeita de ter sido obtida mediante tortura.
Art. 16. Se o Ministério Público deixar transcorrer
o prazo para oferecimento da denúncia por prática de
tortura sem se manifestar, poderão oferecer queixa
subsidiária:
I – a vítima ou seu representante legal;
II – no caso de morte da vítima ou quando declarado ausente por decisão judicial, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão;
III – o Conselho Nacional de Prevenção da Tortura;
IV – os Conselhos Estaduais de Prevenção da
Tortura ou órgão equivalente, quando se tratar de crime de tortura praticado por agente público estadual
ou municipal;
IV – os Núcleos Comunitários de Prevenção da
Tortura;
V – qualquer instituição privada sem ﬁns lucrativos que:
a) esteja constituída legalmente há mais de dois
anos; e
b) ostente, em seu estatuto, pelo mesmo prazo,
objetivo social consistente com os ﬁns desta lei e forma
democrática de escolha de seus dirigentes.
§ 1º Em caso de oferecimento concorrente de
mais de uma queixa subsidiária prevalecerá a mais
antiga.
§ 2º A ação penal iniciada por queixa subsidiária
será acompanhada em todos os seus termos pelo Ministério Público, que poderá aditar a queixa ou retomar,
a qualquer tempo, a titularidade da ação.
§ 3º As pessoas, órgãos e instituições indicadas
no caput estão legitimadas a intervir como assistentes
do Ministério Público, quando a ação penal por este
for promovida.
Art. 17. A prescrição do crime de tortura será
interrompida a cada manifestação do Ministério Público no curso do processo penal destinado a sua
persecução.
Art. 18. A condenação penal de agente público
por crime de tortura praticado em serviço resultará na
responsabilidade civil solidária deste e da pessoa jurídica de direito público interno cujos quadros o condenado integrava à época dos fatos.
§ 1º O juiz citará a pessoa jurídica de direito público interno para a ação penal na mesma oportunidade
em que citar o agente público denunciado.
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§ 2º A pessoa jurídica de direito público interno
oferecerá contestação à denúncia, no que concerne
sua responsabilidade civil pelos fatos, no prazo da
defesa prévia, podendo, nessa oportunidade, arrolar
até o máximo de 8 (oito) testemunhas e requerer a
produção de outros meios de prova.
§ 3º As testemunhas arroladas pela pessoa jurídica de direito público interno serão ouvidas após as
testemunhas da acusação e antes das testemunhas
do acusado.
§ 4º A pessoa jurídica de direito público interno
poderá, a qualquer momento do processo, requerer a
juntada de documentos.
§ 5º A pessoa jurídica de direito público interno
acompanhará a ação penal em todos os seus termos
com os direitos inerentes a sua condição de parte civil.
§ 6º Ao proferir sentença condenatória contra o
agente público por crime de tortura, o juiz ﬁxará de logo
o montante da indenização devida à vítima e condenará
solidariamente o agente público e a pessoa jurídica de
direito público interno ao seu pagamento.
§ 7º Da sentença que condenar a pessoa jurídica
de direito público interno caberá apelação no prazo de
5 (cinco) dias, que seguirá o procedimento dos artigos
593 a 603 do Decreto-lei n.º 3.689, de 3 de outubro de
1941 (Código de Processo Penal) e será decidida em
conjunto com a apelação do réu, quando for o caso.
§ 8º Poderão interpor apelação da parte da sentença que condenar a pessoa jurídica de direito público
interno, a própria pessoa jurídica, o Ministério Público,
o réu e, independentemente de ter sido admitida como
assistente da acusação, a vítima, seus sucessores ou
seu representante legal.
Art. 19. A condenação penal de agente público
por prática de tortura implicará a perda do cargo ou
função pública em que se ache investido e a proibição
de exercer qualquer outro cargo ou função pública pelo
prazo de 10 (dez) anos.
CAPÍTULO IV
Disposições ﬁnais e transitórias
Art. 20. Na primeira investidura dos membros do
Conselho Nacional de Prevenção à Tortura, três membros serão nomeados para o mandato de dois anos,
três para o mandato de quatro anos e três para o mandato de seis anos, de modo a garantir a renovação de
um terço do Colegiado a cada dois anos.
Parágrafo único. Os membros nomeados para
mandatos de dois e quatro anos poderão ser reconduzidos uma vez.
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Art. 21. É acrescido à Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal), o seguinte dispositivo:
“Alegação falsa de conﬁssão sob tortura
ou ameaça de tortura”
“Art. 341-A. Alegar falsamente haver confessado ou prestado declaração em repartição
policial sob tortura ou ameaça de tortura, com
o ﬁm de invalidar prova em processo judicial
ou prejudicar o curso de ação penal.”
“Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três)
anos, e multa.”
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justiﬁcação
Com a edição da Lei nº 9.455, de 7 de abril de
1997, a prática de tortura passou a ser deﬁnida com
tipo penal especíﬁco, permitindo ao Brasil, no plano
internacional, cumprir suas obrigações inscritas no art.
4.º da Convenção da ONU contra a Tortura e no art.
6º da Convenção Inter-Americana para a Prevenção
da Tortura. Ocorre que a efetividade dessa lei deixou
muito a desejar, a ponto de o relator especial das Nações Unidas para tortura, Sir Nigel Rodley, ter aﬁrmado, no ano 2001, após sua visita ao País, que “tortura
e maus tratos semelhantes são praticados de forma
generalizada e sistemática na maioria das partes do
País visitadas pelo relator especial” (cf. E/CN.4/2001/66/
Add.2, § 166). Ao ﬁnal de seu relatório, Sir Nigel Rodley
arrolou trinta sugestões – algumas delas de natureza
legislativa – para tornar a prevenção da tortura mais
eﬁciente e garantir a persecução penal daqueles que
se envolvem, como agentes do estado, nesse tipo de
prática criminosa.
Mais recentemente, em 13 de outubro de 2003, o
Brasil assinou o Protocolo Facultativo à Convenção das
Nações Unidas contra a Tortura, que cria um Subcomitê de Prevenção, vinculado ao Comitê contra a Tortura (CAT), com função especíﬁca de proceder a visitas
aos estados-parte e formular propostas que tornem a
prevenção da tortura, no respectivo país, mais eﬁcaz.
Os estados-parte, por sua vez, se comprometem a
“manter, designar ou estabelecer, dentro de um ano da
entrada em vigor do [...] Protocolo ou de sua ratiﬁcação ou adesão, um ou mais mecanismos preventivos
nacionais independentes para a prevenção da tortura
em nível doméstico” (art. 17 do Protocolo Facultativo).
Esses “mecanismos” – na verdade, órgãos voltados
para a coordenação da implementação de medidas
preventivas – deverão ter garantida sua “independência funcional” (art. 18) e ter competência inter alia para
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“examinar regularmente o tratamento de pessoas privadas de sua liberdade, em centro de detenção”, “fazer
recomendações à autoridades relevantes” e “submeter
propostas e observações a respeito da legislação existente ou em projeto” (art. 19). Enﬁm, os “mecanismos”
nacionais deverão gozar de certas prerrogativas que
estão alinhadas no art. 20 do Protocolo Facultativo, com
vistas a obter acesso a informações e poder cooperar
com o Subcomitê de Prevenção.
Levando em consideração esta evolução da discussão sobre formas de prevenir a tortura, resolvemos
apresentar o presente projeto de lei, que visa não só
a preparar o País para o cumprimento das obrigações
decorrentes da futura ratiﬁcação do Protocolo Facultativo, mas, também, a conferir maior proteção a pessoas sob custódia da autoridade pública e a tornar a
persecução penal da tortura mais célere e efetiva. Seus
principais aspectos são os seguintes:
1. Deﬁnição de pessoa custodiada. Trata-se de
conceito novo no direito pátrio, visando a ampliar o âmbito de pessoas protegidas pela lei. Não se restringe
aos presos ou detidos em sentido técnico, mas abrange toda pessoa sob o “domínio forçado de autoridade
pública” (art. 1.º, § 2.º do Projeto), independentemente do lugar onde esse domínio é exercido. Pode ser
na rua, numa viatura policial, num local clandestino
ou numa repartição pública, civil ou militar. Sabe-se
que a tortura é prática que se dá muitas vezes fora
das delegacias de polícia, contra pessoas sem condição jurídica deﬁnida no âmbito do processo penal.
Por isso a inovação.
2. Criação do Sistema Nacional de Prevenção
da Tortura (SNPT). O sistema foi concebido como
mecanismo preventivo nacional, nos termos do art.
17 do Protocolo Facultativo. Como sói acontecer num
estado federal, o sistema corresponde a uma rede de
órgãos nos diversos níveis da federação, que interagem para implementar, em primeira linha, a política
nacional de prevenção da tortura (art. 1.º, caput, do
Projeto). Esses órgãos são: (a) o Conselho Nacional de Prevenção da Tortura (CNPT), a ser instituído
dentro da estrutura da Secretaria Especial de Direitos
Humanos da Presidência da República (art. 2.º, caput,
do Projeto); (b) os Conselhos Estaduais de Prevenção
da Tortura (CEPTs) ou órgãos equivalentes instituídos
pelos governos estaduais (art. 2.º, parágrafo único, do
Projeto); (c) os Núcleos Comunitários de Prevenção da
Tortura (NCPT), instituídos pela sociedade civil, com
autorização do CNPT em cada caso, capilarizando a
ação do SNPT em nível local (art. 6.º, parágrafo único,
do Projeto). Note-se que os CEPTs podem assumir
outro nome e outro formato, a depender das opções
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programáticas dos governos estaduais e, por isso, não
se impôs qualquer nomenclatura orgânica.
3. O Conselho Nacional de Prevenção da Tortura,
como órgão coordenador do SNPT. O CNPT foi concebido de modo a atender às exigências dos arts. 18
a 20 do Protocolo Facultativo. Optou-se, por isso, por
não vincular a composição à representação de órgão
público ou de sociedade civil. Trata-se de um colegiado
de especialistas, todos escolhidos pelo Presidente da
República e atuando com plena independência funcional (art. 3.º, caput, do Projeto). Sua nomeação e feita
para um mandato de 6 anos, não renovável, depois de
aprovado pelo Senado Federal (art. 3.º, § 1.º, do Projeto). Evita-se, com isso, que o membro seja levado a
considerar, em sua atuação no CNPT, a possibilidade
de renovação do mandato, perdendo, em conseqüência,
em independência. Do mesmo modo, para assegurar
essa independência, só o Senado Federal é que poderá cogitar de sua destituição (art. 3.º, § 2.º, do Projeto). Nessa linha, ainda, serão os próprios membros
do CNPT que elegerão seu presidente e elaborarão
seu regimento interno (art. 3.º, § 3.º, e art. 4.º, X, do
Projeto). Os membros perceberão remuneração por
sessão colegiada, com pagamento, também, de diárias
e passagens para seu deslocamento se residirem fora
do Distrito Federal (art. 3.º, § 4º, do Projeto). Para ﬁscalizar o trabalho do CNPT, no tocante a sua legalidade,
haverá um membro do Ministério Público destacado
para atuar perante o colegiado (art. 3.º, § 5.º, do Projeto). Enﬁm, para preservar a constitucionalidade da
iniciativa, caberá ao Poder Executivo encaminhar ao
Congresso Nacional projeto de lei que disporá sobre
a estrutura administrativa e o quadro de funcionários
do Conselho Nacional de Prevenção da Tortura (art.
3º, § 6 º, do Projeto).
As atribuições do CNPT o qualiﬁcam como órgão
elaborador da Política Nacional de Prevenção da Tortura
e de coordenador de sua implementação em todos os
níveis. Para tanto, ele assessora a Secretaria Especial
de Direitos Humanos na formulação dessa política (art.
4º, I, do Projeto), se articula com outros órgãos para
sua execução (art. 4º, II, do Projeto), conhece de denúncias da prática de tortura e realiza inspeções em
locais usados para custódia de pessoas e em delegacias de polícia (art. 4º, III e IV, do Projeto), acompanha
os procedimentos destinados ao tratamento administrativo e disciplinar dos casos de tortura (art. 4º, V, do
Projeto) e mantém o Cadastro Nacional de Custodiados, como base de dados sobre as circunstâncias de
custódia de todas as pessoas sob o domínio de autoridades no País (art. 4º, VI, c/c art. 7º do Projeto). No
mais, compete ao CNPT a normatização administrativa
sobre medidas preventivas contra a prática de tortura

21166

Quinta-feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

(art. 4º, VII, do Projeto), a proposição de indenização
de iniciativa administrativa para vítimas de tortura (art.
4º, VIII, do Projeto) e o apoio a missões internacionais
de monitoramento das convenções contra a tortura (art.
4º, IX, do Projeto). Por ﬁm, caberá ao CNPT se articular com os CEPTs ou órgãos equivalentes (art. 5.º do
Projeto), bem como com a sociedade civil de modo a
dar suporte à criação dos NCPTs, cujas atribuições se
voltam para a ﬁscalização dos locais de custódia e na
proteção dos custodiados (art. 6º do Projeto).
4. Criação do Cadastro Nacional de Custodiados.
Trata-se de medida destinada a oferecer ao SNPT meios
para controlar eventuais excessos contra pessoas que
se encontram dominadas por autoridades públicas.
Compreende os presos preventivos, temporários e
sentenciados, bem como outros que, mesmo irregularmente, estejam sendo obstados em sua liberdade de
ir e vir. Busca-se, também, oferecer a possíveis averiguações sobre esses excessos elementos indispensáveis ao estabelecimento de responsabilidades. As
autoridades serão obrigadas a alimentar uma ampla
base de dados sobre as circunstâncias da detenção
e da custódia. Essa base de dados estará restrita ao
SNPT, sendo vedado seu uso para outros ﬁns. O governo federal deverá apoiar a informatização das repartições policiais, a ﬁm de permitir a ampla implantação
do Cadastro em todo o País (art. 7º do Projeto).
5. Curador de Custodiado. A idéia de designar
para cada preso – à disposição da Justiça ou cumprindo
pena – um curador, escolhido entre funcionários, advogados ou defensores públicos (art. 8º do Projeto), não é
nova. O Projeto de Lei nº 5.546, de 2001, apresentado
pelos Deputados Nilmário Miranda e Nelson Pellegrino,
prevê, em seus arts. 7º e 8º, a ﬁgura do curador, como
pessoa responsável por zelar pela integridade física e
mental do preso e receber e encaminhar à autoridade
competente “reclamações e denúncias sobre prática de
tortura e outros maus tratos”. Aqui se retoma a idéia,
com adequações técnicas.
6. Exame de higidez física e mental periódico.
Também esta idéia foi recuperada do Projeto de Lei
n.º 5.546, de 2001. O exame se faz por “proﬁssional
capacitado para tanto” (art. 10 do Projeto), à vista da
carência de médicos legistas em localidades mais remotas do País.
7. Monitoramento por vídeo e registro de movimentação do custodiado. Trata-se, sem dúvida, da
medida mais eﬁcaz no combate à tortura. Tem-se, por
outro lado, que sua implantação é dispendiosa e só
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poderá ser feita em etapas, dentro de um planejamento
amplo. Por isso o projeto de lei dispõe que “sempre que
possível” os equipamentos de monitoramento e registro
eletrônicos serão instalados (art. 11 do Projeto).
8. Interrogatório com presença obrigatória de
advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil
e de curador. A medida, prevista no art. 12 do Projeto, busca evitar que o interrogando – a mais provável
vítima de tortura – seja exposto à autoridade policial
sem acompanhamento de quem possa zelar por sua
integridade física e mental.
9. Valor probante relativo da conﬁssão e procedimento diante do juiz para sua validação. O valor relativo da conﬁssão como prova já se acha previsto no art.
197 do CPP, obrigando-se o juiz a “confrontá-la com
as demais provas do processo”. Ou seja, a conﬁssão
nunca anda solteira. De qualquer sorte, pelo art. 13
do projeto, a conﬁssão necessitará ser conﬁrmada por
outros elementos de convicção. Ademais, se colhida
na repartição oﬁcial, de nada valerá como prova. Só o
juiz, na presença de advogado e curador, é que poderá
colhê-la (art. 13, §§ 1º e 2º).
10. Tratamento preferencial e conﬁdencial da
notícia de tortura e providências cautelares. O art. 14,
caput, do Projeto prevê que “toda notícia da prática de
tortura receberá das autoridades tratamento preferencial e urgente, sendo garantido seu caráter conﬁdencial,
quando se trata de preservar a intimidade da vítima e
a integridade do noticiante”. Cuida-se, evidentemente,
de norma de cunho programático e principiológico, já
que, na prática, é impossível garantir seu cumprimento. De qualquer sorte, a urgência no tratamento da
notícia é obrigação de “due diligence” inscrita no art.
12 da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura
de 1984 e no art. 8º, 2º parágrafo, da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Quanto à
conﬁdencialidade, de ver é que a tortura freqüentemente se perpetra através de crimes contra os costumes,
tais como estupro ou atentado violento ao pudor, de
modo a expor de modo extremo a intimidade da vítima.
Resguardá-la da publicidade dessa agressão é evitar
que a exposição se agrave. Do mesmo modo, impõese resguardar o noticiante, que corre quase sempre
o risco de retaliação por parte dos autores do crime,
mormente no caso da tortura, quando é praticada por
pessoa investida em cargo público que possibilita o
abuso de poder.
Releva, ainda, remeter para a norma que impõe
realização imediata de perícia médica na pessoa que
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se diz vítima de tortura e para a instauração imediata
de procedimento investigatório, quando do recebimento
da notícia (art. 14, § 1º do Projeto). A investigação sem
delonga é direito subjetivo público da vítima, como sobressai do art. 8.º, caput, da Convenção Interamericana
e do art. 13 da Convenção das Nações Unidas.
Por ﬁm, impõe o art. 14, § 2º, do Projeto que em
caso de se suspeitar que a tortura foi praticada por
agente público, deve, este, ser de imediato afastado
“de quaisquer funções que demandem contato com
custodiados ou que impliquem o exercício de poderes
inerentes à autoridade policial, sem prejuízo de ser
designado para o exercício de função estritamente administrativa subalterna, sem porte de arma ou contato
com o público”. Essa norma atende a recomendação
do Relator Especial das Nações Unidas para Tortura,
Sir Nigel Rodley, expressa no parágrafo 169 (j) de seu
relatório de visita ao Brasil (E/CN.4/2001/66/Add.2).
11. Investigação incidental no processo penal. A
obrigação de urgência na investigação e persecução
do crime de tortura exige que o procedimento tendente
a preparar a acusação seja realizado de forma célere,
dispensando o excesso de formalidade, sem prejudicar a qualidade da prova. Por isso, o art. 15 do Projeto
preconiza, para a hipótese em que, no curso de ação
penal, for noticiada a obtenção de prova por via da
prática de tortura, a instauração de um procedimento
de investigação judicial sumária, atenta aos princípios
da oralidade e da concentração dos atos processuais,
que permite, no menor espaço de tempo, a iniciativa
acusatória do Ministério Público. Dispõe-se, ainda, que
a prova que é noticiada ter sido obtida mediante tortura
não poderá ser usada no processo penal em que se
deu a notícia, enquanto não for prolatada a sentença
penal na ação por ventura instaurada para perseguir o
crime de tortura (art. 15, § 3º, do Projeto). A opção pelo
critério da prolação de sentença (e não seu trânsito em
julgado) como termo ﬁnal do período de suspensão do
uso da prova suspeita se justiﬁca por ser razoável num
sistema que adota, na valoração da prova, o princípio
do livre convencimento. Estender esse período até o
trânsito em julgado poderia eventualmente inviabilizar
a processo penal principal.
12. Ação penal privada subsidiária de titularidade
societária. Trata-se de inovador alargamento da hipótese prevista no art. 29 do CPP, legitimando os órgãos
que compõem o SNPT, bem como “qualquer instituição
privada sem ﬁns lucrativos [...] que esteja constituída
legalmente há mais de dois anos e ostente, em seu
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estatuto, pelo mesmo prazo, objetivo social consistente com os ﬁns [do Projeto] e forma democrática de
escolha de seus dirigentes” a oferecer a queixa por
prática de crime de tortura, quando o Ministério deixar
transcorrer o prazo de oferecimento da denúncia sem
se manifestar (art. 16, caput, V, do Projeto). Parte-se,
aqui, da constatação de que a vítima – principal legitimado para a ação penal privada subsidiária no sistema preconizado no art. 29 do CPP – na maioria das
vezes deixa de exercer essa faculdade processual, por
temer represálias ou sofrer de bloqueios face à experiência traumatizante por que passou. Para garantir que
o crime deixe de ﬁgurar como cifra escura e ingresse
no sistema judicial, para ali ser perseguido, impõe-se
que, além do Ministério Público, outros atores possam
levar o fato à judicialização, quando essa instituição
falha em sua missão constitucional. ONGs de direitos
humanos, com certeza, são as mais habilitadas para
tanto, levando-se ao processo penal a experiência já
consolidada da ação civil pública. Note-se que o exercício da ação penal por qualquer um dos legitimados
no art. 16, caput, do Projeto, não subtrai do Ministério
Público a prerrogativa de aditar a queixa ou de retomar,
a qualquer tempo, a titularidade da ação penal (art. 16,
§ 2º do Projeto). Admite-se, ademais, a intervenção
das pessoas enumeradas no art. 16, caput, do Projeto, quando a ação penal for exercida pelo Ministério
Público (art. 16, § 3º).
13. Recorrência das causas de interrupção da
prescrição do crime de tortura. O art. 17 do Projeto
inova ao estabelecer de forma bem mais elástica as
causas de interrupção da prescrição, revogando, pois,
para o crime de tortura, a regra ínsita no art. 117 do
CPB. Propõe-se, aqui, que qualquer manifestação do
Ministério Público no curso do processo venha a interromper o curso prescricional. Esse princípio é, aliás,
dominante no Código Penal alemão, em seu § 78c,
que estipula diversos atos processuais como capazes
de interromper a prescrição. Dessa forma, evita-se a
pecha de facilitar a impunidade da tortura, que, como
crime internacional, se sujeita ao dever de Estado de
perseguir (“duty to prosecute”).
14. Condenação penal aliada à liquidação da responsabilidade civil. O art. 18 do Projeto é igualmente
inovador ao propor a junção das esferas civil e criminal
para o efeito de dar tratamento célere à indenização
de vítima de tortura no caso de condenação penal
do autor do crime. Reaﬁrma-se a responsabilidade
objetiva do Estado na prática de tortura por agente
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público e a solidariedade entre ambos. Para facilitar
a dedução antecipada da responsabilidade civil do
Estado, propõe-se que a fazenda pública seja citada
após recebimento da denúncia, para oferecer sua contestação no prazo da defesa prévia, podendo, nessa
oportunidade, arrolar testemunhas. A fazenda pública
poderá, ainda, juntar documentos em qualquer fase do
processo até a sentença e participará plenamente da
relação processual penal como parte civil, como todos
os direito inerentes a essa condição. A sentença penal
que condenar o agente público por prática de tortura
ﬁxará, desde logo, o montante da indenização devida
à vítima e condenará a fazenda pública e o acusado,
solidariamente, ao seu pagamento, servindo, pois, de
título executivo. Dessa parte da sentença caberá apelação da fazenda pública, do acusado, do ministério
público ou da vítima, no prazo de cinco dias, seguindo
o rito da apelação criminal.
15. Perda de cargo ou função pública. Como efeito
da condenação, impõe-se, no art. 19 do Projeto, para
o agente público condenado por prática de tortura, a
perda de seu cargo ou função pública, bem como a
vedação de exercer outro cargo ou função pública pelo
prazo de dez anos.
16. Disposições ﬁnais e transitórias. Por último,
assegura-se a renovação parcial de um terço dos
membros do CNPT a cada dois anos, estipulando-se
mandatos de duração diferenciada para a primeira
investidura do Colegiado. Introduz-se, ainda, um tipo
especial no Código Penal (art. 341-A), que comina
pena de um a três anos de reclusão e multa para quem
“alegar falsamente haver confessado ou prestado declaração em repartição policial sob tortura ou ameaça
de tortura, com o ﬁm de invalidar prova em processo
judicial ou prejudicar o curso da ação penal”. Trata-se
de crime contra a administração da justiça, com dolo
especíﬁco de tumultuar a persecução penal. Trata-se
de incriminação necessária à vista das graves conseqüências da alegação de tortura para a conﬁguração
do corpo probatório da ação penal.
O projeto se junta, portanto, a iniciativas anteriores de outros nobres parlamentares e as enriquece. É
de se mencionar especiﬁcamente os Projetos de Lei
n.ºs 3.012, de 1997 (do Sr. Padre Roque), 4.129, de
2001 (do Sr. Orlando Fantazzini), 5.546, de 2001 (dos
Srs. Nilmário Miranda e Nelson Pellegrino) e 4.881, de
2005 (do Sr. Pastor Francisco Olímpio).
Sala das Comissões, 13 de maio de 2005. – Dep.
Sigmaringa Seixas
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PROJETO DE LEI Nº 5.239, DE 2005
(Do Sr. Henrique Afonso)
Dispõe sobre obrigatoriedade de dispositivo de identiﬁcação táctil em cartões
plásticos para todos os ﬁns.
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Seguridade Social e Família e Constituição E Justiça
e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II.
Apreciação: Proposição Sujeita À Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas mercantis que forneçam
cartões plásticos individuais, dotados de ﬁta magnética, ou não, a seus clientes ou usuários, para qualquer
ﬁnalidade, ﬁcam obrigadas a adotar, nos respectivos
cartões, elementos identiﬁcadores em relevo.
Art. 2º A infração ao disposto no art. 1º desta lei
sujeita a empresa infratora às seguintes sanções administrativas:
I – multa;
II – suspensão de fornecimento ou entrega de
cartões a clientes;
III – suspensão temporária da atividade;
IV – cassação de licença de atividade.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Atualmente, os cartões plásticos distribuídos pelas empresas comercias para os mais diversos ﬁns,
como cartões telefônicos, de ﬁdelização de clientes,
de descontos para clientes, de utilização de estacionamentos, de ponto eletrônico, entre outras ﬁnalidades, não permitem, de modo geral, fácil identiﬁcação
táctil pelos seus portadores. Os que contêm letras ou
números em relevo, como os cartões bancários, não
apresentam grandes diﬁculdades a seus usuários.
O objetivo do presente projeto de lei é beneﬁciar
o grande contingente de pessoas que têm deﬁciência
visual ou táctil. Para estes cidadãos, o fato de os cartões conterem alguma marca em relevo facilmente
detectada, será, sem dúvidas, de grande valia.
Pelo interesse social que a matéria contém, contamos
com o apoio nos nobres pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Deputado
Henrique Afonso.
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PROJETO DE LEI Nº 5.241, DE 2005
(Do Sr. Carlos Willian)
Dispõe sobre a proibição da pesca
comercial das espécies que especiﬁca e
dá outras providências.
Despacho: Às Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II.
Apreciação: Proposição Sujeita À Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proibição da pesca comercial do marlin azul (Makaira nigricans) e do
marlin branco (Tetrapurus albidus); sobre a proibição
do transporte, da comercialização, do beneﬁciamento e da industrialização de espécimes provenientes
da pesca proibida; e sobre as penalidades aplicáveis
aos infratores.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se por
pesca comercial aquela que tem por ﬁnalidade realizar
atos de comércio, na forma da legislação em vigor.
Art. 3º Fica proibida, nas águas jurisdicionais
brasileiras, a pesca comercial das seguintes espécies
marinhas, por vinte anos, contados a partir da data de
publicação desta Lei:
I – marlin azul (Makaira nigricans);
II – marlin branco (Tetrapurus albidus).
Art. 4º Findo o período a que se refere o art. 3º, o
órgão ambiental competente poderá estabelecer novo
período de proibição da pesca comercial daquelas espécies, ou permiti-la, mediante a deﬁnição de cotas
máximas, tamanhos mínimos dos espécimes, períodos de defeso e outras condições que assegurem um
regime sustentado de captura.
Parágrafo único. Constitui condição obrigatória
para a regulamentação da pesca comercial a existência de estudos cientíﬁcos, realizados no Brasil, que
forneçam subsídios para a compreensão de aspectos
da biologia das espécies em questão e possibilitem a
deﬁnição de medidas regulamentares adequadas ao
uso sustentado dos recursos pesqueiros.
Art. 5º Ficam vedados o transporte, a comercialização, o beneﬁciamento e a industrialização de espécimes provenientes da pesca proibida.
Art. 6º Aplicam-se aos infratores desta Lei as penalidades previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, e em seu regulamento.
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Art. 7º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após
a data de sua publicação.
Justiﬁcação
De acordo com o Decreto-Lei nº 221, de 28 de
fevereiro de 1967, – norma legal que até hoje rege os
assuntos relativos à pesca, no Brasil, – há três ﬁnalidades segundo as quais pode a pesca efetuar-se:
comercial, desportiva ou cientíﬁca. A pesca comercial
tem por ﬁnalidade “realizar atos de comércio, na forma da legislação em vigor”; a cientíﬁca é a “exercida
unicamente com ﬁns de pesquisas por instituições ou
pessoas devidamente habilitadas para esse ﬁm”, enquanto a desportiva ou amadora é a que se pratica
com os petrechos permitidos pela autoridade competente, com ﬁnalidade de lazer, turismo ou desporto
e que, “em nenhuma hipótese, venha a importar em
atividade comercial”.
A pesca amadora tem crescido de forma signiﬁcativa no Brasil, nas últimas décadas, impulsionando a
economia do setor. Ainda há poucos dados disponíveis,
mas uma estimativa recente indica que cerca de 3,5
milhões de pessoas praticam essa atividade em nosso País, enquanto o setor movimenta alguns bilhões
de reais, a cada ano. Em outros países, onde a pesca
amadora é mais difundida, os negócios do setor são
da ordem de bilhões de dólares. Somente nos Estados
Unidos da América, dados da Secretaria de Proteção à
Vida Selvagem revelaram um faturamento médio anual
de US$ 7,6 bilhões, no período de 1991 a 1996.
Algumas espécies de peixe têm um valor incomensurável para a pesca amadora, ao passo que seu
valor comercial não é tão signiﬁcativo. Um grave problema que vem ocorrendo em águas jurisdicionais brasileiras é o fato de a pesca comercial de determinadas
espécies – muitas vezes realizada de forma predatória
– torná-las pouco abundantes no ambiente natural,
comprometendo o processo reprodutivo e chegando
por vezes a ameaçá-las de extinção. O arrendamento
de embarcações atuneiras de bandeira estrangeira, por
empresas de pesca nacionais, tem-se revelado uma
das práticas mais lesivas, do ponto de vista ambiental,
com duvidosa vantagem econômica para o País.
O marlin azul e o marlin branco são duas das espécies mais valorizadas para a pesca amadora marítima, que precisam ser preservadas da sanha predadora
dos pesqueiros comerciais. O marlin branco (Tetrapurus albidus) pode alcançar cerca de 100kg, enquanto
o marlin azul (Makaira nigricans), espécie de maior
porte, pode atingir 700kg. Esses peixes se encontram
em águas brasileiras – sobretudo ao longo da costa
dos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São
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Paulo, nos meses de outubro a fevereiro, período em
que a principal corrente marinha mantém a água a uma
temperatura média de 24ºC. Em 1992, um marlin azul
pesando 636kg foi ﬁsgado na costa capixaba, sendo
este o recorde mundial de captura da espécie.
A saga de um velho pescador, que luta para
capturar e levar a terra um grande peixe de bico, foi
consagrada na literatura pelo escritor norte-americano Ernest Hemingway, no clássico livro “O Velho e o
Mar”. Esta é apenas uma das estórias que fomentam
o sonho de muitos aﬁcionados da pesca desportiva
oceânica, na atualidade. O Brasil terá muito a ganhar
se souber preservar sua rica ictiofauna e investir no
desenvolvimento desse nobre esporte, que atrai turistas de todo o mundo.
Nos campeonatos de pesca oceânica que atualmente se realizam, os peixes capturados não mais
são mortos, mas devolvidos ao mar. O sistema “pesque e solte”, adotado na pesca desportiva, preserva a
integridade da população de peixes e possibilita que
um mesmo exemplar seja capturado – em diferentes
ocasiões – por mais de uma equipe, multiplicando a
emoção da pescaria e garantindo a continuidade do
esporte para as futuras gerações.
Com o propósito de preservar essas espécies
ameaçadas e prestigiar a pesca desportiva, apresentamos o presente projeto de lei, que proíbe a pesca
comercial do marlin branco e do marlin azul, veda o
transporte, a comercialização, o beneﬁciamento e a
industrialização de espécimes provenientes da pesca proibida e dá outras providências. Findo o período
de proibição, o órgão ambiental competente poderá
renová-lo ou permitir a proibição da pesca comercial
daquelas espécies, sob condições que assegurem um
regime sustentado de captura.
Esperamos contar com o apoio dos ilustres Parlamentares para a sua aprovação.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Deputado Carlos Willian.
PROJETO DE LEI Nº 5.243, DE 2005
(Do Sr. Ivan Paixão)
Institui o Dia Nacional do Fonoaudiólogo.
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II.
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Apreciação: Proposição Sujeita À Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Fica instituído o Dia Nacional do Fonoaudiólogo, a ser celebrado anualmente na data de 9 de dezembro.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justiﬁcação
A Fonoaudiologia é uma especialidade biomédica
complexa, pois envolve não apenas a vertente biomédica propriamente dita, mas também a psicossocial, a
educacional e a cultural.
Regulamentada pela Lei nº 6965, de 9 de dezembro de 1981 (daí a escolha desse dia para instituir a
data comemorativa do Fonoaudiólogo), e posteriormente pelo Decreto nº 87.218, de 31 de maio de 1982, a
Fonoaudiologia é o campo de trabalho do proﬁssional
que atua em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia
fonoaudiológicas na área da comunicação oral e escrita, voz e audição, bem como em aperfeiçoamento
dos padrões da fala e da voz.
Ora, como a linguagem oral e escrita são os meios
essenciais à comunicação humana – de fato singularidades do homem como espécie, a Fonoaudiologia,
embora de desenvolvimento tardio como especialidade biomédica, torna-se mais e mais, a cada dia, um
campo fundamental de trabalho proﬁssional, no seu
papel de pesquisa, avaliação, prevenção e terapia dos
distúrbios da fala, da voz e da audição.
Contudo, a Fonoaudiologia ainda não está plenamente conhecida, tampouco sendo utilizada no
Brasil, seja pela falta de informações ou pela falta de
possibilidade de atendimento, sobretudo da população de baixo poder econômico-ﬁnanceiro. O resultado
disso está reﬂetido no grande número de indivíduos
no País, em especial crianças e adolescentes, com
sérios distúrbios da fala, da voz e da audição. E isso,
sabe-se muito bem, leva ao mal aproveitamento escolar e ao baixo rendimento proﬁssional, sem falar nos
transtornos mais básicos, de natureza psicossocial e
estética, exibidos pela pessoa com problemas de fala,
voz e audição.
A idéia de se instituir o Dia Nacional do Fonoaudiólogo vem, assim, acompanhada da séria intenção de reverter esse quadro, tanto para o Poder
Público, no seu papel de criar atendimento populacional, gratuito, no âmbito da Fonoaudiologia, como
para a sociedade, na sua necessidade de avaliar,
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prevenir e curar os distúrbios fonoaudiológicos dos
seus membros.
Pelo exposto, espero contar com o necessário
apoio dos meus nobres pares nesta Casa, no sentido
de aprovar a iniciativa legislativa que ora submeto à
Câmara dos Deputados.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Deputado Ivan Paixão.
PROJETO DE LEI Nº 5.247, DE 2005
(Do Sr. Ivo José)
Amplia direitos das micro e pequenas empresas, criando mecanismos para
promover a formalização do emprego e
estimular a adequação dos pequenos empreendimentos à legislação aplicável ao
trabalho.
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD) – art. 24, II.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 12 da Lei nº 9.841, de 5 de outubro
de 1999, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, ﬁcando o parágrafo único renumerado para
§ 1º:
“Art. 12. .................................................
..............................................................
§ 2º Ressalvadas as infrações mencionadas no § 1º deste artigo, sempre que
o Auditor-Fiscal do Trabalho verificar violação de preceito legal, por microempresa
ou empresa de pequeno porte, deverá instaurar o procedimento especial a que se
refere o art. 627-A da CLT, somente sendo
cabível a lavratura de auto de infração se
a empresa:
I – se recusar a participar do procedimento especial;
II – se recusar a ﬁrmar Termo de Compromisso que objetive sanear a infração; ou
III – descumprir o Termo de Compromisso.
§ 3º A capitulação do auto de infração a
que se refere o § 2º deve ser sempre o dispositivo infringido.
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§ 4º Os prazos a que se referem o art.
629, § 3º, e o art. 636, caput e §§ 3º e 6º, da
CLT serão contados em dobro para a microempresa e a empresa de pequeno porte.
§ 5º A microempresa e a empresa de
pequeno porte serão dispensadas do depósito da multa a que se refere o § 1º do art. 636
da CLT.“ (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
Muito se fala sobre o importante papel desempenhado pelas microempresas e pelas empresas de
pequeno porte na geração de empregos no Brasil. De
acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE), entre 1996 e 2001,
esse segmento aumentou de 50,5% para 56% a sua
participação no total de empregos formais existentes no
País, sendo responsável por 84% dos novos empregos
com carteira assinada criados no período.
No entanto, apesar da relevância que os micro
e pequenos empresários representam para a vida
nacional, pouco se faz no sentido de estimular o seu
trabalho e criar facilidades para o sucesso de seus
negócios. Ao contrário, o Poder Público costuma tratar
esses pequenos empreendedores com o mesmo rigor
que dispensa às milionárias multinacionais.
Ao mesmo tempo, quando se buscam alternativas para incentivar a formalização de microempresas
e de seus empregados, quase sempre se aponta para
a necessidade de uma reforma trabalhista, muitas
vezes com propostas de supressão de direitos dos
trabalhadores.
Entendemos, porém, que podem ser feitos importantes avanços em matéria trabalhista, sem que haja
prejuízo para os trabalhadores. Para tanto, é importante que o Estado procure atuar mais no sentido de
apoiar os micro e pequenos empresários, orientandoos e auxiliando-os.
É esse o objetivo deste Projeto de Lei: dar uma
nova direção à ﬁscalização do trabalho, para pôr em
relevo seu papel orientador no que diz respeito às microempresas e empresas de pequeno porte. É preciso
que a ﬁscalização evolua e atue no sentido de buscar
soluções para os problemas encontrados, em vez de
simplesmente impor uma multa e virar as costas para
a empresa e os trabalhadores que encontrou em diﬁculdades.
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Nesse sentido, o Projeto estabelece a obrigatoriedade da instauração do procedimento especial
previsto no art. 627-A da CLT, também chamado de
mesa de negociação, quando for veriﬁcada infração
cometida por micro ou pequena empresa. Somente
após a tentativa infrutífera de solução do problema é
que se poderá lavrar o auto de infração.
O Projeto amplia, também, os prazos para recurso e pagamento da multa, hoje estabelecido em dez
dias para qualquer empresa, independentemente do
seu tamanho. De acordo com a proposição, no caso
das microempresas e empresas de pequeno porte,
esse prazo será em dobro.
Por ﬁm, o Projeto dispensa as micro e pequenas
empresas do depósito recursal exigido pela CLT, a ﬁm
de possibilitar que tenham nova decisão a respeito das
multas que lhes sejam aplicadas. Hoje, muitos pequenos
empresários se vêem impedidos de ter acesso a essa
revisão simplesmente porque não podem depositar o
valor da multa sem prejudicar outras obrigações.
Com esses motivos, oferecemos o presente Projeto de Lei, na certeza de que contará com o apoio
dos nobres Pares.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2005. – Deputado Ivo José.

II – os diplomados em cursos de Naturologia ou
equivalente por escolas estrangeiras que revalidarem
seus diplomas de acordo com a legislação em vigor.
Art. 3º As atividades e atribuições proﬁssionais
do proﬁssional de Naturologia consistem, entre outras, em:
I – buscar conhecer o ser humano como uma
interação complexa entre ele com ele mesmo e com
todos os sistemas exteriores, atuando de maneira
multidimensional, abrangendo os aspectos físicos e
psicoemocionais do ser humano, com a utilização das
práticas naturais;
II – divulgar a aplicabilidade das práticas naturais
como recurso terapêutico eﬁcaz;
III – incentivar, realizar e divulgar estudos e pesquisas cientíﬁcas na área;
III – promover ações de educação em saúde, com
as práticas naturais na assistência à população;
IV – acompanhar, supervisionar e ministrar disciplinas ligadas à Naturologia nos diversos níveis de
ensino.
Art. 4º O exercício da atividade de Naturólogo
em desacordo com a presente lei caracteriza exercício
ilegal da proﬁssão.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

PROJETO DE LEI Nº 5.257, DE 2005
(Do Sr. Professor Irapuan Teixeira)

Justiﬁcação

Dispõe sobre o exercício da proﬁssão
de Naturólogo.
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
– Art. 24, II.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício da proﬁssão de Naturólogo é
regulado pela presente lei.
Art. 2º Poderão exercer a proﬁssão de Naturólogo:
I – os possuidores de diploma de curso de
Naturologia Aplicada, de nível superior, expedido
por escola oficial ou reconhecida pelo Governo
Federal;

Como é do conhecimento comum, as chamadas
terapias alternativas têm ganhado grande relevo nos
últimos anos.
Naturalmente, tratando-se de atividade ligada à
saúde física e mental das pessoas, enquadra-se entre
aquelas cujo exercício proﬁssional necessita ser regulamenta, com vistas à proteção da sociedade beneﬁciária de tais práticas.
Com o presente projeto, pretendemos iniciar, no
âmbito do Congresso Nacional, a necessária e inadiável discussão a respeito da regulamentação da proﬁssão de Naturólogo.
Regulamentada a proﬁssão, obviamente, em um
momento posterior, deverão, por iniciativa do Poder
Executivo, ser criados os respectivos Conselhos proﬁssionais, indispensáveis à eﬁciente ﬁscalização da
atividade desses proﬁssionais.
Contamos com o apoio de nossos pares para
sua aprovação.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2005. – Deputado Professor Irapuan Teixeira.
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PROJETO DE LEI Nº 5.269, DE 2005
(Do Sr. Almir Moura)
Cria a obrigação de utilização de método “braile” pelo comercio varejista e prestadores de serviços.
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Seguridade Social e Família e Constituição e Justiça
e de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24 II.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As empresas e as sociedades cujo objeto
seja a venda de bens ou serviços a pessoa natural ou
jurídica, que adquire ou os utiliza como destinatário ﬁnal, ﬁcam obrigadas a apresentar em método “braile”,
em suas dependências, as informações relativas aos
bens e serviços que comercializam.
Art. 2º O descumprimento ao que dispõe o art.
1º sujeita as empresas e sociedades, sem prejuízo
das penalidades de natureza civil, penal e daquelas
estabelecidas em legislação especial, às seguintes
sanções:
I – multa;
II – suspensão temporária da atividade;
III – cassação de licença do estabelecimento ou
da atividade.
Art. 3º Esta lei entra em vigor no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, após a sua publicação.
Justiﬁcação
Os deﬁcientes visuais, a despeito do progresso
que conquistaram nas lutas que travaram pela na adoção de normas e medidas que ajudam a promover sua
integração na sociedade, ainda são ignorados como
cidadãos pelo comércio em geral. Hoje em dia, já é
comum encontramos aqueles que trabalham, andam
pelas ruas e necessitam utilizar transporte coletivo.
Porém, não os vemos, salvo raríssimas exceções, em
estabelecimentos comerciais, a comprar produtos de
consumo corrente.
A razão disto é que eles não dispõem de informações em escrita “braile”, para consultar preços e
características dos bens e serviços. Desse modo, ele
ﬁcam dependentes dos vendedores para qualquer tipo
de dado a respeito dos produtos, o que é uma situação
constrangedora.
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A obrigatoriedade de os comerciantes informarem,
em código “braile”, preços e características do produto,
permitirá acelerar o processo de inclusão social dos
cegos, no Brasil. Pelo importante conteúdo social que
a proposição abarca, conto com o apoio dos ilustre
Pares no sentido de aperfeiçoá-la e aprová-la.
Sala das Sessões, 18 de maio de 2005. – Deputado
Almir Moura.
PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
Nº 76, DE 2005
(Do Sr. Asdrubal Bentes)
Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com o auxílio
do Tribunal de Contas da União, promova
ﬁscalização e auditoria na aplicação dos
recursos oriundos dos convênios e fundos
constitucionais, nos últimos 4 anos, do Município de Marabá – Pará, com o Sistema
Único de Saúde – SUS.
Despacho: Numere-se, publique-se e
encaminhe-se à Comissão de Fiscalização
Finaceira e Controle.
Senhor Presidente:
Com base no art. 100, § 1º, combinado com os
arts. 24, inciso X; 60, inciso II e 61 do RICD, e art. 71,
incisos, IV, VI, VII e VIII da CF, proponho a Vossas Excelências que, ouvido o plenário desta Comissão, sejam
adotadas as providências necessárias para realizar,
com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de ﬁscalização e controle referente ao repasse integral dos
valores arrecadados, pelo Município de Marabá – PA,
com o Sistema Único de Saúde – SUS, assim como
auditoria na aplicação dos recursos oriundos quer de
convênios, quer de fundos constitucionais nos últimos
4 (quatro) anos e assegurar que os repasses futuros
sejam feitos de forma integral.
Justiﬁcação
Nos últimos dias a população brasileira assistiu
estarrecida à denúncia da morte de trigêmeas no Hospital Municipal de Marabá, veiculada pela TV Globo, no
horário de maior pique, o Jornal Nacional.
A ocorrência, poder-se-ia atribuir à fatalidade,
fosse ela um caso isolado, fortuito. Lamentavelmente,
assim não o é. Óbitos no Hospital Municipal de Marabá
nas condições dos ocorridos com os trigêmeos, pela
falta de condições mínimas de atendimento, são uma
constante. Fazem parte do cotidiano daquela cidade.
Há dois meses atrás, por ocasião da audiência
pública com o Senhor Ministro da Saúde Humberto
Costa nesta Comissão, eu já denunciava aos meus
ilustres pares que toda a região Sul/Sudeste, com-
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posta de 37 Municípios, não dispunha sequer de uma
Unidade de Terapia Intensiva – UTI.
O governo federal vem alocando e liberando recursos
destinados ao Município de Marabá na forma determinada
por lei e através de convênios. No ano de 2004, de acordo
com o Sistema de Administração Financeira – SIAFI, veriﬁca-se que os recursos repassados para a saúde pública
em Marabá atingiram um valor avultado, não se justiﬁcando,
pois, o descaso e o abandono a que foi relegado um setor
de fundamental importância para o Município.
A Constituição Federal dispõe expressamente que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado”. Estabelece, ainda, a Lei Maior no artigo 197, que:
“Art. 197. São de relevância pública as
ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre
sua regulamentação, ﬁscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente
ou através de terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.”
Não há dúvida que os expressivos valores repassados ao Município de Marabá pelo Ministério da
Saúde e demais organismos federais a ele vinculados
justiﬁca e, mais que isso, exige do Poder Público, em
cumprimento ao preceito constitucional, uma ação
imediata e urgente para apurar as causas da situação
caótica da saúde pública naquele Município.
A competência para a ﬁscalização e controle
desses recursos está prevista na Carta Magna, que
assim dispõe:
“Art. 70. A ﬁscalização contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais
a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
...............................................................
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de
Comissão técnica ou de inquérito, inspeções
e auditorias de natureza contábil, ﬁnanceira,
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orçamentária, operacional e patrimonial, nas
unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades
referidas no inciso II;
...............................................................
VI – ﬁscalizar a aplicação de quaisquer
recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou
a Município;
...............................................................
Para viabilizar as ações de ﬁscalização
e controle que lhe foram imputadas por expressa determinação constitucional, a Câmara dos Deputados dispôs em seu Regimento
Interno:
Art. 24. ...................................................
...............................................................
X – determinar a realização, com o auxílio
do Tribunal de Contas da União, de diligências,
perícias, inspeções e auditorias de natureza
contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional
e patrimonial, nas unidades administrativas dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, da
administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas
pelo Poder Público federal;”
Dessa forma, diante do clima de verdadeira
comoção provocado pelas mortes das trigêmeas
no hospital municipal de Marabá, que foi apenas a
ponta do iceberg a ser descoberto com as ações de
investigação que ora se propõe; considerando que a
população de Marabá não é convenientemente assistida quer nos postos e centros de saúde, como no
hospital municipal; considerando, ainda, que o hospital
materno-infantil já construído e com equipamentos adquiridos com recursos federais há mais de dois anos,
inexplicavelmente permanece fechado; considerando,
ﬁnalmente, que é competência deste Poder, com o
auxílio do TCU, adotar as medidas que se ﬁzerem
necessárias para o exame da gestão dos recursos
públicos da União (CF, art. 71, IV e VI e RICD, art.
24, X), é que, cônscio da responsabilidade que me foi
atribuída pelo povo do Pará e, particularmente pelos
meus irmãos marabaenses, apresento a Vossas Excelências esta Proposta de Fiscalização e Controle,
através de auditoria na aplicação de todos os recursos
federais liberados para o sistema de saúde em Marabá, sejam oriundos de obrigações constitucionais,
sejam através de convênios.
Sala da Comissão, 12 de maio de 2005. – Deputado Asdrúbal Bentes.
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Saúde pública em Marabá
Como o HMM virou fabriqueta de anjos
Ademir Braz
A Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social de Marabá (Sesma) foi criada pela Lei Municipal nº
14.910, de 17 de dezembro de 1997, quando prefeito
o médico Geraldo Veloso, em início do primeiro mandato. Médico e político experiente, Veloso sabia que
a municipalização da saúde era inevitável e procurou
antecipar-se. Na mesma época, após viagem com alguns vereadores (entre esses o também médico Silvino
Santis) a municípios onde até hoje funcionam com sucesso consórcios de saúde, criou e estruturou o CISAT
(Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia-Tocantins), em parceria com prefeituras regionais.
A Sesma foi criada para promover o planejamento, execução, coordenação, controle a avaliação
da política municipal de saúde, com o objetivo de melhorar o atendimento à população, consoante com as
diretrizes básicas do SUS. Suas funções básicas, ﬁxadas no Decreto nº 12/98, de 25-4-1998, são ainda
hoje propor e executar a política municipal de saúde;
estabelecer diretrizes gerais para o município, compatibilizando as políticas estadual e nacional de saúde;
programar, executar e controlar as atividades de promoção, proteção e recuperação de saúde; coordenar
e controlar as atividades de saúde desenvolvidas no
município, inclusive por entidades não vinculadas ao
sistema; e participar e estimular a pesquisa, visando
melhor conhecer os fatores condicionantes do processo saúde-doença.
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Para cumprimento dessas ﬁnalidades, ainda segundo o Decreto nº 12/98 “a Secretaria Municipal de
Saúde é dirigida por um secretário, sendo obrigatoriamente um proﬁssional de nível superior da área
da saúde” e sua direção superior integrada ainda por
assessorias jurídica e técnica, uma secretaria de gabinete e um núcleo de planejamento.
Embora reeleito, Geraldo Veloso faleceu em 2002.
A partir de então, e com desempenho impecável, o
prefeito Tião Miranda (o vice que se tornou titular)
erodiu de tal forma o sistema municipal de saúde que
o resultado é esse da morte sucessiva de crianças.
Primeiro, sua gestão afastou Marabá do Cisat, o consórcio intermunicipal de saúde, que trazia para cá as
AIHs (autorização de internação hospitalar), que permitiam, junto ao Ministério da Saúde, o reembolso do
atendimento a paciente de outra cidade.
Com Miranda, dizem servidores da saúde, da antiga estrutura da Sesma ﬁcaram apenas o atual secretário (sem nível superior), sua assistência de gabinete
e servidores encarregados do controle do almoxarifado
e outros serviços burocráticos. Não existe mais assessoria técnica, nem jurídica, muito menos um núcleo de
planejamento, segundo fontes ligadas ao setor. “Sem
autonomia gerencial, uma vez que é o chefe do Executivo que determina, isoladamente e sem consulta
à população, o que deve ou não deve ser feito nesse
setor da administração, a secretaria não tem como
realizar suas funções básicas”, diz a fonte.
Conselho relata e nada muda
Nesse contexto, o Conselho Municipal de Saúde,
órgão deliberativo e consultivo previsto na Lei Orgânica
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do Município, existe de fato e de direito “mas é tratado
como um estorvo, uma desnecessidade, de sorte que
não tem qualquer ingerência na política de saúde deﬁnida pelo Executivo, e nem sequer é chamado para
deliberar sobre isso”, admite um conselheiro.
Ante tais circunstâncias, desde 2002 o Conselho
de Saúde vem sendo sistematicamente boicotado pelo
Executivo: nenhuma providência é tomada em relação
a seus relatórios de visita a postos de saúde nas zonas urbana e rural.
E as observações relatadas pelo Conselho são
irrespondíveis. Por exemplo, o Relatório nº 5 informa
que em Capistrano de Abreu, a quase 170km da sede,
a passagem da Unidade Móvel da Secretaria causou
um tumulto sem precedente por causa do verdadeiro
abandono em que se acham as comunidades rurais
do entorno da vila. “Uma multidão se desloca das mais
diversas vicinais à procura de atendimento e quando
chegam lá se deparam com uma situação horrível: maior
humilhação, atendimento desumano, desorganizado,
mães gestantes com crianças no sol, sem sequer água
para tomar. O médico realiza o atendimento fumando
e ainda mandou dizer, para quem tivesse mais de uma
criança, que só iria atender uma. “Parece que estão
atendendo bichos, só porque moramos no interior”,
queixou-se uma moradora. A respeito do posto de
saúde (onde só existe um funcionário), a exemplo do
que vimos nos outros que visitamos, não tinha água
nem energia”, diz o relatório.
Em setembro de 2004, reclamação ﬁrmada por
mais de 300 moradores de Vila Capistrano de Abreu
dá conta da existência de 1.762 habitantes, dos quais
196 menores de cinco anos. Entre os adultos, 44 são
hipertensos, 7 são portadores de hanseníase, 4 de
leishmaniose, 4 sofrem de diabete. Ali existiam, então,
apenas dois ACS (Agentes Comunitários de Saúde) e
um técnico de Enfermagem num posto que não oferece nenhuma condição de trabalho para atender mais
de 8.000 pessoas das várias comunidades do entorno.
O documento encerra informando que “estamos com
um forte surto de viroses, diarréias, verminose, IRAs,
furúnculos e demais doenças”, enquanto a vila sofria
escassez de água e tinha vários lixões acumulados.
Mais exemplos
Relatório nº 3/03 – Posto de Saúde da Vila Itainópolis – a quase 100km de Marabá. Não há atendimento de pré-natal, imunização adequada, MH (Mal de
Hansen), TB (tuberculose), hipertensão e diabete. Os
hipertensos enfrentam diﬁculdade para receber suas
medicações, estando com receita médica e prescritos
medicamentos de uso contínuo. Os servidores lotados
ali são contratados temporários (um ano) com 8 horas
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de trabalho/dia, sem direito às férias. A comunidade
reivindicou agilidade na implantação dos programas de
imunização e pré-natal, “pois muitas mulheres deixam
de realizar o pré-natal por falta de condições ﬁnanceiras onde a passagem custa R$16,00 e nem sempre
dispõem desse dinheiro para se deslocarem até Marabá”. Cerca de 500 famílias estavam “há quase três
anos sem trabalho de orientação e prevenção de ACS”,
cujos contratos não tinham sido renovados.
Relatório de 14-4-2004, sobre Vila Santa Fé – “Os
problemas encontrados em dezembro/2002 e apresentados ao Conselho ainda existem, ou seja, o posto
continua sem água, segurança, péssimas condições
de higiene (...)
Vimos que ali os banheiros do posto não funcionam, a limpeza interna e externa é de péssima qualidade, continuam pegando água na casa de vizinhos
para prestar algum atendimento. Diante desses problemas, solicitamos mais uma vez que nós, enquanto
Conselho de Saúde, possamos buscar junto à SMS
e o prefeito, que providencie o mais rápido possível a
solução de tudo isso, pois sabemos que a água vem
em primeiro lugar na questão da limpeza e mesmo
assim continuam improvisando tudo”.
“Os exemplos do descalabro são muitos e anualmente repetem as mesmas diﬁculdades”, diz um
conselheiro de saúde.
O Hospital Municipal
“Há dois anos foi feita uma relação de material
de Ortopedia necessário ao atendimento da demanda
no HMM, mas esse pleito nunca foi atendido. O que
existe foi adquirido quando o hospital era ainda uma
unidade da Fundação Nacional de Saúde, e há muito
está obsoleto. Da mesma forma e na mesma situação
encontram-se todo o material cirúrgico especializado
– de neurocirurgia, buco-maxilo-facial, urologia etc.”,
diz proﬁssional do quadro da instituição.
Mas a situação não para aí: os monitores de
anestesia estão todos em pane; as salas cirúrgicas
são sete, das quais apenas três funcionam. Isso obriga médicos e pacientes graves a ﬁcarem à espera de
vez para realização de intervenção cirúrgica. Faltam
postos de saúde equipados pelo menos razoavelmente
nos bairros e zona rural. Em alguns casos, os da zona
rural situam-se a até 280 km de distância da cidade, e
são mal servidos por estradas quase intransitáveis no
período da chuva ou em tempos de verão. Atualmente
todos os postos estão fechados, obrigando a migração
maciça de pacientes para o Hospital Municipal.
O HMM não dispõe de neonatologista. Pediatras,
cirurgiões e outros proﬁssionais só atendem emergência. Muitos dos contratos celebrados entre a Prefeitura
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e os médicos é apenas verbal e temporário, em geral
para uma jornada de seis horas diárias, com pagamento por fora de plantões.
Os anestesistas existentes fazem seu próprio
horário, quando deveriam adequar-se à jornada diária
do hospital e não este à disponibilidade deles. Em razão da demanda, o HMM precisa de pelo menos quatro desses proﬁssionais, porém existe apenas um por
escala. “Ainda assim, nenhum permanece no hospital.
Ficam apenas de sobreaviso, em geral sem atentar
para a urgência da convocação. E ganham 40% acima
da tabela do SUS”, diz a fonte.
Marabá deveria ter 476 Agentes Comunitários de
Saúde (ACS), mas só dispõe de 180. Por isso, perde
em cobertura preventiva. O número ideal de equipes
do Programa de Saúde da Família (PSF) seria 74, mas
só existem duas. Cada equipe, como se sabe, é integrada por um médico, um enfermeiro, dois auxiliares
de enfermagem, 8 ACS, um dentista, assistente social
e pessoal de apoio.
Não existe UTI neonatal, nem ambulância equipada para transportar recém-nascidos com quadro
grave para outros centros médicos. Segundo o vereador Sebastião Ferreirinha, mais de R$280 mil estão
na conta da prefeitura para a aquisição de ambulância, mas Tião Miranda, o prefeito cassado, jamais teria
realizado a licitação.
O hospital materno-infantil, que deveria ter sido
inaugurado desde 2002, continua um elefante branco
inacabado em sem qualquer utilidade, por falta de interesse da atual administração.
Para Ferreirinha, nada disso se justiﬁca. Até porque, por achar-se na categoria Plena de Saúde desde
1998, Marabá conta com repasse de recursos mensais
na média de R$2,2 milhões. “Mas a folha de pagamentos, eivada de cargos de conﬁança, em grande maioria
dispensáveis, consome cerca de R$1 milhão a cada
mês” acrescenta Demerval, do Conselho de Saúde.
Mais irregularidades
No último dia 28 de abril de 2005, o Conselho
Municipal de Saúde recebeu comunicado do Conselho
Regional de Enfermagem do Pará (Coren/PA), sobre
“constantes denúncias apresentadas contra proﬁssionais de enfermagem por prática de atos contrários à
legislação, assim como o risco decorrente dessa prática em razão da ausência de conhecimentos técnicos
e cientíﬁcos dos proﬁssionais de enfermagem que cometem aludidos atos”.
O Coren/PA lembra que é vedada aos proﬁssionais de enfermagem a prática de sutura, excetuados
os casos de episiorraﬁa (art. 9º III, Dec nº 94.406/87).
“Igualmente, é considerada conduta ilegal a prática dos
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seguintes procedimentos: Realização de parto por auxiliares e técnicos de enfermagem; confecção, colocação
e retirada de gesso e calha gessados por enfermeiros,
técnicos e auxiliares; e desempenhar atividades de enfermagem sem inscrição junto ao Conselho Regional
de Enfermagem”, acrescenta o documento, lembrando
que a infringência da legislação ensejará a responsabilização civil, ética e criminal dos agentes.
A advertência do Conselho de Enfermagem tem
procedência. Em 22 de abril recente, um documento
com cerca de 100 assinaturas de servidores lotados no
Hospital Municipal – técnicos, auxiliares, atendentes,
agentes de serviços gerais, entre outros – foi encaminhado à Mesa Diretora da Câmara solicitando atenção
e apoio para reivindicações tais como salários defasados, não pagamento de adicional noturno, insalubridade, periculosidade, salário-família e outras vantagens
legais; falta de capacitação e treinamento contínuo do
quadro funcional; baixa remuneração; escala de trabalho desumana e sem critério, por falta de maior número
de funcionários; não pagamento de horas extras, compensadas com folgas pré-estabelecidas, etc.
Tão ou mais grave que tudo isso, por envolver a
vida de pacientes, está a denúncia de que efetivamente
técnicos de enfermagem estão atuando no auxílio de
cirurgias e na instrumentação cirúrgica.
Vale lembrar que auxiliares e técnicos de enfermagem somente podem atuar sob orientação e supervisão de enfermeiro, cuja presença é obrigatória durante todo o período de funcionamento da instituição,
onde seja desenvolvida a assistência de enfermagem
Lei nº 7.498/86 e Dec nº 94.406/876).
Denúncias vão à Brasília
“É do somatório desse conjunto de irregularidades, diz o vereador Ferreirinha, das evidências de má
aplicação dos recursos públicos, em suma, da situação de descalabro vigente há vários anos no setor
da saúde pública de responsabilidade de Marabá que
deve ser inserida a morte das trigêmeas, cuja repercussão tornou-se nacional”. “Uma outra criança, aliás,
perdeu a vida nas mesmas circunstâncias, e uma outra, a quinta, teve de ser recambiada às pressas para
Belém, por intervenção dos técnicos do Ministério da
Saúde vieram ver de perto as diﬁculdades do setor. Lamentavelmente a vinda desses agentes do Ministério
da Saúde foi ligeira demais para tomar conhecimento,
em profundidade, da enormidade desse problema”,
acrescentou o vereador Ademar de Alencar.
Analisado o assunto com representantes de entidades, vereadores e Conselho Municipal de Saúde
decidiram elaborar relatório circunstanciado da situação e levá-lo à Brasília. Todos entendem que não será

21182

Quinta-feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

a vinda de simples ambulâncias equipadas para casos
emergenciais que vai ao menos minimizar a gravidade
da situação em que vivemos hoje. “Precisamos, sim, de
medidas concretas e urgentes, capazes de atender uma
demanda sempre crescente de pacientes originários
de todos os municípios vizinhos, onde os gestores se
limitam a comprar ambulâncias para transferi-los até
esta cidade”, conclui o documento.
REQUERIMENTO Nº 2.879, DE 2005
Of.nº 3.568/2005
Brasília, 9 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Dep. Severino Cavalcanti
Câmara dos Deputados
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência, ao
tempo que solicito a reconstituição do processo referente ao PL nº 4.842/1998, que dispõe sobre o acesso
a recursos genéticos e seus produtos derivados e dá
outras providências.
Na certeza da atenção dispensada por Vossa
Excelência, subscrevo, reiterando protestos de estima
e distinta consideração.
Respeitosamente, – Deputado Ricardo de Freitas, Vice-Líder do PTB/MT.
Deﬁro a reconstituição do PL nº 4.842/98, nos termos do artigo 106, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Oﬁcie-se. Publique-se.
Em 25 de maio de 2005. – Severino Cavalcanti, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.825, DE 2005
Requeremos, nos termos regimentais,
inclusão deste Órgão Técnico para apreciar
o PL nº 1.154/1995.
Requeremos, nos termos regimentais, que a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural seja incluída para apreciação do
Projeto de Lei nº 1.154, de 1995, de autoria do Sr. Edinho
Araújo, que dispõe sobre a comprovação do exercício de
atividade rural pelos trabalhadores que especiﬁca para
ﬁns de concessão de benefícios previdenciários.
Justiﬁcação
Ao longo dos últimos anos, a agropecuária brasileira foi a principal fornecedora da mão de obra para
os centros urbanos, via migração rural. Mesmo assim,
o contingente de trabalhadores no setor ainda é substancial, da ordem de 20 milhões de empregados, o que
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per si já indica a importância de qualquer modiﬁcação
da legislação trabalhista na zona rural.
A legislação atual além de burocrática não atende as necessidades de modernização das atividades
laborais no campo, pois muitas vezes não considera as
condições de sazonalidade da produção e do horário
de trabalho em épocas diferenciadas, principalmente no
plantio e na colheita das culturas exploradas. O campo
necessita de uma legislação com regras claras, onde
os direitos sociais do trabalhador rural sejam preservados e os conﬂitos trabalhista minimizados e que seja
também um fator de estimulo a geração de empregos
adicionais e de aumentos da renda na zona rural. A
legislação trabalhista no campo precisa ser modernizada e adaptada aos novos tempos, onde a inovação
tecnológica avança rapidamente e já desempenha importante papel de aumento da produtividade da mão
de obra empregada nas atividades agropecuárias.
Por todas essas razões, entendemos que o PL
nº 1.154/1995 deve também ser apreciado por esta
Comissão, de tal modo que sugestões de melhorias
sociais possam ser destacadas e incorporadas ao projeto supracitado. Esse nosso pedido para apreciar esse
projeto justiﬁca-se por tratar de assunto pertinente ao
grupo temático desta Comissão.
Sala da Comissão, 3 de maio de 2005. – Deputado Ronaldo Caiado – PFL/GO, Presidente.
Deﬁro, nos termos do art. 141 do RICD,
a solicitação de redistribuição de proposição,
e revejo o despacho inicial aposto ao PL. nº
1.154/95, para incluir a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural – CAPADR, que deverá pronunciar-se antes da Comissão de Seguridade Social e Família.
(Novo Despacho: CAPADR, CSSF e CCJC (art.
54) – Apreciação: proposição sujeita àapreciação do Plenário – Regime de Tramitação: prioridade). Oﬁcie-se e, após, publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.810, DE 2005
Ofício nº P– 60/05
Brasília, 2 de maio 2005
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a revisão do despacho inicial dado ao Projeto de Lei nº 2.597/2003,
de autoria do Sr. César Bandeira, no sentido de que
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seja incluído exame de mérito para esta Comissão,
nos termos do art. 32, IV, e, do Regimento Interno
desta Casa, conforme requerimento anexo do Deputado Alceu Collares, Relator da proposição neste
Órgão Técnico.
Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, renovo protestos de estima e consideração.
– Deputado Antônio Carlos Biscaia, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 132, DE 2004
(Do Sr. Alceu Collares)
Solicita a reconsideração do despacho do Presidente da Câmara dos Deputados, referente à distribuição do Projeto
de Lei n° 2.597, de 2003, às Comissões
temáticas, para incluir, no mérito, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 32, inciso III, alínea e, do
regimento interno da Câmara dos Deputados, solicito
a Vossa Excelência que encaminhe requerimento à
Presidência da Casa, para que seja revista a distribuição do Projeto de Lei nº 2.597, de 2003, que “Modiﬁca
a Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo sobre
execução judicial de dividas trabalhistas”, cujo conteúdo
versa sobre matéria de direito processual do trabalho,
pertinente ao conteúdo temático desta Comissão.
A proposição tramita perante este Colegiado
tão-somente para juízo de admissibilidade (art. 54 do
RICD), com evidente subtração de competência.
Sala das Reuniões, 8 de dezembro 2004. – Deputado Alceu Collares, Relator.
Indeﬁro a análise de mérito pela CCJC
do PL nº 2.597/03, uma vez que a Proposição
se refere especiﬁcamente a direito processual
do trabalho (art. 32, XIII, “a”). Oﬁcie-se e, após,
publique-se.
Em 25 de maio de 2005. – Severino
Cavalcanti, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.811, DE 2005
Ofício nº P-61/05
Brasília, 2 de maio de 2005
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência providenciar a apensação ao Projeto de Lei nº 7.418/02, de autoria do

Quinta-feira 26

21183

Deputado Paulo Baltazar, que “acresce inciso IV ao
artigo 92 do Decreto - Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal” o Projeto de Lei n° 141/03,
que “acresce inciso IV ao artigo 92 do Decreto - Lei n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”, nos
termos do art. 142 do Regimento Interno desta Casa,
conforme requerido pelo Deputado Odair Cunha, Relator da proposição.
Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, antecipadamente agradeço renovando protestos
de estima e consideração.
Brasília, 3 de maio de 2005. – Deputado Antônio
Carlos Biscaia, Presidente.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Odair)
Requer a apensação do PL nº 7.418/02
ao PL nº 141/03
Senhor Presidente,
Na qualidade de Relator designado para oferecer
parecer ao Projeto de Lei nº 7.418/02, que acresce inciso
IV ao artigo 92 do Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal e em razão do PL nº 141/03, de
idêntico teor, venho requerer a V. Exa., nos termos do art.
142 do Regimento Interno, que diligencie junto ao Presidente da Casa para que sejam apensadas ambas as
proposições, uma vez que se encontram, as duas, nesta
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Sala das Sessões, – Deputado Odair.
Deﬁro. Apense-se o PL nº 141/03 ao PL
nº 7.418/02. Oﬁcie-se e, após, publique-se.
Em 25 de maio de 2005. – Severino
Cavalcanti, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.812, DE 2005
Ofício nº P – 062/2005
Brasília, 2 de maio de 2005
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a revisão do despacho inicial dado ao Projeto de Lei nº 358/2003, de
autoria do Deputado Léo Alcântara, que “acrescenta
art., à Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995”, e
ao PL n° 1.229/03, apensado, para que se altere o
regime de tramitação, de conclusivo para o plenário,
por tratar-se de matéria política e eleitoral insuscetível de delegação, de acordo com o art. 68, § 1º, II da
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CF c/c o art. 24, II, e, do Regimento Interno, conforme
requerimento anexo do Deputado Luiz Couto, relator
da matéria.
Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, renovo protestos de estima e consideração.
– Deputado Antônio Carlos Biscaia, Presidente.
REQUERIMENTO
(Do Sr.Luiz Couto)
Requer seja solicitada à Presidência
da Câmara dos Deputados a reconsideração do despacho inicial aposto aos Projetos
de Lei nos 358 e 1.229, ambos de 2003, de
autoria, respectivamente, dos Deputados
Léo Alcântara e Inaldo Leitão.
Senhor Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania:
Na qualidade de relator do Projeto de Lei nº
358, de 2003, de autoria do Deputado Léo Alcântara,
o qual “Acrescenta artigo à Lei nº 9.095, de 19 de
setembro de 1995”, e do Projeto de Lei nº 1.229, de
2003, de autoria do Deputado Inaldo Leitão, apensado ao primeiro, requeiro a V. Exª, com fundamento no art. 24, II, e, do Regimento Interno, do o art.
68, § 1º, II, da Constituição Federal, que solicite à
Presidência desta Casa a alteração do despacho
inicial proferido nas referidas proposições, para que
essas sejam apreciadas pelo Plenário, uma vez que
dispõem sobre matéria política e eleitoral, conforme
justiﬁcamos a seguir.
À Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, cabe, entre outras competências, manifestarse sobre o aspecto regimental de projetos, emendas
e substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara e de
suas comissões.
Consta da publicação inicial de ambas as proposições estarem elas sujeitas à apreciação conclusiva
das comissões, de acordo com o art. 24, II, do RICD.
Pedimos vênia para discordar desse entendimento,
pelos argumentos a seguir expendidos.
Assim dispõe o art. 24 do Regimento Interno:
“Art. 24. Às Comissões Permanentes,
em razão da matéria de sua competência, e
às demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe:
...............................................................
II – discutir e votar projetos de lei dispensada a competência do Plenário, salvo o
disposto no § 2º do art. 132 e excetuados os
projetos:
...............................................................
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e) relativos a matéria que não possa ser
objeto de delegação, consoante o § 1º do art.
68 da Constituição Federal;
..............................................................”
De sua vez, assim estatui a Constituição Federal,
no dispositivo a que faz remissão o regimento:
“Art. 68...................................................
§ 1º Não serão objeto de delegação os
atos de competência exclusiva do Congresso
Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal,
a matéria reservada à lei complementar, nem
a legislação sobre:
...............................................................
II – nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;
..............................................................”
A legislação sobre partidos políticos integra o
direito eleitoral. Em face dos dispositivos regimentais
e constitucionais retrotranscritos, entendemos ser fora
de qualquer dúvida que toda a matéria eleitoral está
subtraída da delegação a que se refere a Lei Maior.
Conseqüentemente, enquadra-se na ressalva da parte
ﬁnal do caput do inciso II do art. 24 do Regimento e
de suas alíneas, entre as matérias sujeitas à apreciação do Plenário. Embora se trate de um pormenor da
legislação partidária – a intervenção dos partidos em
processo relativos a atos praticados por agentes públicos eleitos sob suas legendas –, que digam respeito
aos partidos políticos, órgãos intermediários entre a
cidadania e os candidatos a cargos eletivos, devem
passar pelo crivo do Plenário desta Casa.
Não se deve abrir exceções com base em gradações da importância do tema abordado, sob pena de
que precedentes reiterados subtraiam da apreciação
do Plenário outras questões de altíssima gravidade
relativas à cidadania.
Em tais condições, cremos ser necessária a reconsideração do despacho da Presidência da Casa,
nos PL nos 358 e 1.229, de 2003, para adequá-los à
previsão regimental.
Sala das Sessões, 13 de outubro de 2004. – Deputado Luiz Couto.
Deixo de adotar qualquer providência, tendo em vista que o projeto já tramita sujeito à apreciação do Plenário da Casa, conforme ﬁcha de
tramitação. Oﬁcie-se e, após, publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 2.813, DE 2005
Ofício nº P-63/05
Brasília, 2 de maio de 2005
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Venho, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência a revisão do despacho inicial aposto ao Projeto
de Lei nº 148/03, de autoria do Deputado Alberto Fraga, no sentido de que sejam incluídas a Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,
nos termos do art. 32, XVI, f, do RICD, e a Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, nos
termos do art. 32, XV, i, conforme requerimento anexo do Deputado Rubinelli, relator da matéria nesta
Comissão.
Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, renovo protestos de estima e consideração.
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubinelli)
Solicita seja revista, pela Presidência
da Câmara dos Deputados, a distribuição
do Projeto de Lei nº 148, de 2003.
Senhor Presidente,
Tendo sido designado Relator, nesta comissão,
do Projeto de Lei nº 148, de 2003, de autoria do nobre
Deputado Alberto Fraga, que “altera o Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e
dá outras providências”, Requeiro a V. Exª, com fundamento no art. 140 do Regimento Interno, seja encaminhada à Presidência da Câmara dos Deputados
solicitação no sentido de rever a distribuição da referida proposição, para que a mesma seja apreciada, primeiramente, quanto ao seu mérito, pela Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,
Violência e Narcotráﬁco, porquanto a mesma deve se
manifestar sobre legislação penal e processual penal,
do ponto de vista da segurança pública, de acordo com
o art. 32, XVIII, f, do Regimento Interno, e, ainda, pela
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, especiﬁcamente quanto aos arts. 8º e 10 da proposição, haja vista que a mesma tem atribuição para
se manifestar a respeito de proposições que versem
sobre Direito Militar, nos termos do art. 32, XI, i, do
Regimento Interno.
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Sala da Comissão, 23 de maio de 2003. – Deputado Rubinelli.
Deﬁro. Inclua-se no despacho aposto ao
PL nº 148/03, as Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado,
para se manifestarem, nesta ordem, antes da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Oﬁcie-se e, após, publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.814, DE 2005
Ofício nº P-64/2005
Brasília, 2 de maio de 2005
À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Venho, respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência a revisão do despacho inicial dado ao Projeto
de Lei nº 4.025/2004, de autoria do Senado Federal,
que “Acrescenta parágrafo ao art. 158 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal,
para tipiﬁcar o chamado “seqüestro relâmpago”, no
sentido de incluir a Comissão de Segurança Pública
e Combate ao Crime Organizado para o exame do
mérito da referida proposição, por se tratar de matéria
relacionada ao seu campo temático, de acordo com
o art. 32, XVI, b e f do Regimento Interno, conforme
requerimento anexo do Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, Relator da proposição.
Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, renovo protestos de estima e consideração.
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
Publique-se.
Em, 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.843, DE 2005
(Da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio)
Requer novo despacho ao Projeto de
Lei nº 3.921/04, do Sr. Neuton Lima – que
“altera a Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente, prevendo o prévio licenciamento
da importação de substâncias e produtos
químicos, e dá outras providências”.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 140, combinado com o Art.
32, XIII, b, do Regimento Interno da Casa, solicito a
Vossa Excelência proceder à revisão do despacho
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concedido ao Projeto de Lei nº 3.921/04, do Sr. Neuton Lima – que “altera a Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente, prevendo o prévio licenciamento da
importação de substâncias e produtos químicos, e dá
outras providências”, de modo a propiciar à Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a
oportunidade de se manifestar em audiência prévia,
conforme requerimento apresentado pelo relator da
matéria, Deputado Reinaldo Betão.
Sala das Comissões 11 de maio de 2005. – Deputado Romeu Queiroz, Presidente.
REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Reinaldo Betão)
Requer Audiência Pública prévia na
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a respeito do Projeto
de Lei nº 3.921, de 2004.
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 140, novo
despacho ao Projeto de Lei supramencionado, aﬁm de
que seja analisado em Audiência Prévia pela Comissão
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Justiﬁcação
O Projeto de Lei nº 3.921, de 2004, visa alterar a
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, prevendo o
licenciamento ambiental prévio à importação e outras
exigências que promovam o controle mais eﬁciente da
comercialização de substâncias e produtos que possam envolver risco para a vida. Trata-se, claramente de
uma iniciativa que pretende atenuar possíveis falhas
de mercado, decorrentes de externalidades negativas,
que poderiam produzir uma alocação ineﬁciente de
recursos escassos pelo mercado.
Observa-se que o aumento do bem-estar econômico e a necessidade de intervenção do Estado, por
meio de regulamentação ambiental, estão atrelados à
análise do impacto da iniciativa sobre o meio ambiente.
Caso tal medida não venha a produzir repercussões
sobre a poluição que justiﬁquem sua adoção, inexistirão razões econômicas para sua implementação, visto
que uma alocação mais eﬁciente de recusos, conseqüentemente, o aumento do bem-estar, não seriam
logrados. Contrariamente, se for comprovado que a
atuação sobre essa etapa da cadeia produtiva produz
uma alocação de recursos eﬁciente, isto é, aquela em
que ninguém pode melhorar sua situação, sem causar
algum prejuízo a outros agentes – denominada na literatura econômica de “Ótimo de Pareto” – o bem-estar
econômico seria ampliado, justiﬁcando a adoção das
medidas previstas no Projeto de lei em comento.
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Sendo assim, urge investigar o impacto ambiental
de tal iniciativa, a ﬁm de que possamos ter elementos para a análise do mérito econômico pela egrégia
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio.
Por se tratar de assunto de extrema relevância,
solicito ao eminente Presidente desta douta Comissão o encaminhamento do meu pleito ao Presidente
da Casa.
Sala das Comissões, – Deputado Reinaldo
Betão, PL/RJ.
SGM/P Nº 597/05
Brasília, 6 de maio de 2005
Senhor Presidente,
Em atenção ao Requerimento nº 2.790/05, solicitando, nos termos do artigo 140 c/c art. 32, XIII, b, do
RICD, que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável manifeste-se, em audiência prévia, quanto ao Projeto de Lei nº 3.921/04, do Senhor
Neuton Lima, que “Altera a Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente, prevendo o prévio licenciamento da
importação de substâncias e produtos químicos, e dá
outras providências”, requeiro a Vossa Excelência que
indique, precisamente, a questão sobre a qual essa
Comissão deseja que a Comissão de Meio Ambiente
se manifeste, porquanto o pronunciamento deverá versar exclusivamente sobre a questão formulada (RICD,
art. 140, caput e inciso II).
Colho o ensejo para apresentar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e distinta consideração. – Severino Cavalcanti, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.790, DE 2005
(Da Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio)
Requer novo despacho ao Projeto de
Lei nº 3.921/04, do Sr. Neuton Lima – que
“altera a Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente, prevendo o prévio licenciamento
da importação de substâncias e produtos
químicos, e dá outras providências”.
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 140, combinado com o Art.
32, XIII, b, do Regimento Interno da Casa, solicito a
Vossa Excelência proceder à revisão do despacho
concedido ao Projeto de Lei nº 3.921/04, do Sr. Neuton
Lima – que “altera a Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente, prevendo o prévio licenciamento da importação de substâncias e produtos químicos, e dá outras
providências”, de modo a propiciar à Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a oportunidade de se manifestar em audiência prévia.
Sala das Comissões, 26 de abril de 2005. – Deputado Romeu Queiroz, Presidente.

Maio de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deﬁro, nos termos do art. 140 do RICD, a
audiência prévia solicitada, esclarecendo que a
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – CMADS deverá pronunciar-se
inicialmente antes da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
– CDEIC, devendo o seu pronunciamento cingir-se à questão especíﬁca indicada no requerimento. Oﬁcie-se e, após, publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.842, DE 2005
(Da Comissão de Desenvolvimento Urbano)
Requer a revisão do despacho aposto
ao Projeto de Lei nº 5.399, de 2001, do Sr.
Silas Brasileiro.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art.
139, II, a, do Regimento Interno, a revisão do despacho
aposto ao Projeto de Lei nº 5.399, de 2001, de autoria
do Sr. Silas Brasileiro, que “dispõe sobre a instalação
de dispositivo de alarme em esteiras e escadas rolantes destinadas ao transporte de passageiros em todo
o País”, para que a Comissão de Desenvolvimento Urbano possa fazer a apreciação do mérito da matéria e
não apenas seja ouvida em audiência.
Justiﬁcação
No despacho exarado no Projeto de Lei nº 5.399, de
2001, de autoria do Sr. Silas Brasileiro, consta a Comissão
de Desenvolvimento Urbano apenas para opinar em audiência. No entanto, essa proposição dispõe sobre matéria
concernente ao direito edílico, assunto incluído no campo
temático desta Comissão, conforme prescrito no art. 32 VII,
d, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2005. – Deputado Júlio Lopes, Presidente.
Deﬁro, nos termos do art. 141 do RICD, a
solicitação de redistribuição de proposição, e revejo o despacho inicial aposto ao PL nº 5.399/01,
para excluir a Comissão de Defesa do Consumidor – CDC e incluir, em seu lugar, a Comissão de
Desenvolvimento Urbano – CDU, que deverá pronunciar-se antes da Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania – CCJC. (Novo Despacho:
CDU e CCJC (art. 54) – Apreciação: proposição
sujeita à apreciação conclusiva das Comissões
– RICD, Art. 24, II – Regime de Tramitação: ordinário). Oﬁcie-se e, após, publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 2.958, DE 2005
Ofício nº 126/05 – Pres.
Brasília, 12 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Senhor Presidente,
Com base no art. 106 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, solicito a Vossa Excelência
providências para que se proceda à reconstituição do
processo referente ao Projeto de Lei nº 6.383/02 e seu
apensado, PL nº 4.405/04.
Respeitosamente. – Deputado Alberto Fraga,
2º Vice-Presidente.
Deﬁro a reconstituição do PL nº 6.683/02,
e seu apensado PL nº 4.405/04, nos termos
do art. 106, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados. Oﬁcie-se. Publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.786, DE 2005
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)
Requer a tramitação conjunta de Projetos de Lei Complementar junto à Comissão Especial PLP nº 210/04 – Microempresa
(Reforma da CLT).
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 142 do Regimento Interno desta Casa, requeiro a Vossa Excelência a tramitação conjunta dos Projetos de Lei Complementar
abaixo enumerados, bem como as proposições a ele
apensadas, à Comissão Especial do PLP nº 210/04
(Microempresa – Reforma da CLT), por se tratar de
matéria correlata:
• PLP Nº123/2004;
• PLP Nº 155/2004;
• PLP Nº 156/2004;
• PLP Nº 194/2004;
• PLP Nº 239/2005.
Sala da Comissão, 26 de abril de 2005. – Deputado Luiz Carlos Hauly, (PSDB – PR).
Deﬁro a apensarão ao PLP nº 123/04,
dos PLP nos 155/04, 156/04, 210/04 e 239/05.
Indeﬁro quanto ao PLP nº 194/04, por tratar
de assunto diverso dos demais projetos mencionados. Retiﬁque-se o Ato da Presidência
de criação da Comissão Especial, nos termos
do inciso II e parágrafo 1º do art. 34,11 do RI,
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para considerar como principal o PLP nº 123/04
(mais antigo), em substituição ao 210/04. Oﬁcie-se e, após, publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.796, DE 2005
(Do Sr. Mussa Demes)
Requer que o Projeto de Lei nº 473, de
2003, seja despachado também à Comissão
de Finanças e Tributação, além das Comissões constantes do despacho inicial.
Sr. Presidente,
Solicitamos, com base no art. 32, inciso X, alínea a, do Regimento Interno, que o Projeto de Lei nº
473/03, de autoria do nobre deputado. Luiz Alberto
(PT – BA), que “dispõe sobre serviços cadastrais de
consumidores”, seja apreciado também pela Comissão
de Finanças e Tributação.
O projeto, em seu art. 10, acrescenta § 1º ao art.
2º da Lei nº 8.078/90, visando equiparar ao consumidor os destinatários de serviços afetos às instituições
ﬁnanceiras, avançando sobre assunto de competência
da Comissão de Finanças e Tributação.
X............................................................
“a) sistema ﬁnanceiro nacional e entidades a ele vinculadas; mercado ﬁnanceiro e de
capitais; autorização para funcionamento das
instituições ﬁnanceiras; operações ﬁnanceiras;
crédito; bolsas de valores e de mercadorias;
sistema de poupança; captação e garantia da
poupança popular;
.................................. ........................... ”
Outros dispositivos do Projeto tornam inequívoca
a necessidade de análise da Comissão de Finanças e
Tributação. É o caso do inciso IV do § 2º do art. 2º que,
trata de mercado de capitais ao determinar que o “capital e o patrimônio líquido dos serviços cadastrais de
consumidores, assim como a forma de sua subscrição
e realização quando se tratar de sociedade anônima de
capital” será regulado pelo órgão responsável pela expedição de licença para funcionamento das empresas.
É de conhecimento geral que os serviços cadastrais de consumidores, ao lidar com registro de
inadimplemento de obrigações a pagar (vide também
inciso IV, § 2º do art. 10 do projeto) afeta diretamente
o acesso ao crédito, mais uma vez invadindo a competência daquela Comissão.
Observe-se, por ﬁm, Senhor Presidente, que o
Projeto de Lei nº 2.308/03, que “dispõe sobre a autorização para funcionamento e ﬁscalização das centrais
cadastrais”, apensado ao Projeto de Lei nº 473/03
mereceu, em seu despacho inicial, a análise pela Comissão de Finanças e Tributação.
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Diante de todo o exposto, requeiro, nos termos
regimentais que o Projeto de Lei nº 473/03, seja despachado à Comissão de Finanças e Tributação, além
das Comissões constantes no despacho inicial.
Sala das Sessões, 27 de abril de 2005. – Mussa
Demes, Deputado Federal – PFL/PI
Deﬁro. Revejo o despacho inicialmente
aposto ao PL nº 473/2003, para o ﬁm de incluir
a CFT como competente para o exame do mérito da proposição. Publique-se. Oﬁcie-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti, Presidente.
Submeta-se ao Plenário (RICD, art. 104,
§ 1º). Oﬁcie-se ao requerente e, após, publique-se.
Em 25-05-05. – Severino Cavalcanti,
Presidente.
REQUERIMENTO DE RETIRADA DE
PROPOSIÇÃO
REQUERIMENTO Nº 2.791, DE 2005
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 114, VII, combinado com o artigo 104 do Regimento Interno, a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 33, de 1999,
de minha autoria.
Sala das Sessões, 26 de abril de 2005. – Deputado Paulo Rocha, PT–PA.
REQUERIMENTO Nº 2.816, DE 2005
Ofício nº 147/05 Gab-AS
Brasília, 2 de maio de 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na condição de Relator do PL nº 4.059/2004 – de
autoria do Sr. Eduardo Valverde – nos termos do Artigo nº 106 do Regimento Interno da Câmara, venho
mui respeitosamente solicitar a Vossa Excelência a
reconstituição do respectivo processo pelos meios ao
seu alcance, para a tramitação ulterior.
Sem mais para o momento e certo de contar com
a Vossa costumeira atenção, subscrevo-me.
Brasília, 3 de maio de 2005. – Deputado Assis
Miguel do Couto, PT– PR.
Deﬁro a reconstituição do Projeto de Lei
nº 4.059/04, nos termos do art. 106, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Oﬁcie-se ao Requerente e, após, publique-se.
Em 25-505. – Severino Cavalcanti, Presidente.
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REQUERIMENTO DE RETIRADA DE
TRAMITAÇÃO Nº 2.831, DE 2005
(Do Sr. Dep. Geraldo Thadeu)
Sr. Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 104 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, retirada imediata
de tramitação do PL nº 4.963, de 2005, que “dispõe
sobre a condenação dos empregadores ao pagamento de honorários advocatícios na justiça do trabalho”,
de minha autoria.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2005. _ Deputado Geraldo Thadeu, PPS – MG.
Deﬁro a retirada do Projeto de Lei nº
4.963/05, nos termos do art. 114, inciso VII,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Oﬁcie-se ao Requerente e, após, publique-se.
Em 25-5-05. – Severino cavalcanti, Presidente.
REQUERIMENTO Nº 2.844, DE 2005
Of. nº 50/05-CN
Brasília, 9 de maio de 2005
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito sua
especial atenção no sentido de que seja retirado de
trâmite nesta Casa, o Projeto de Lei nº 1.845/2003, de
minha autoria, o qual encontra-se hoje na Comissão de
Ciência e Tecnologia e Comunicação e Informática.
Informo ainda que tal retirada dá-se em razão da
adequação do Projeto.
Agradecendo antecipadamente, despeço-me enviando minha estima e apreço.
Cordialmente, – Deputado Carlos Nader, PL
– RJ.
Deﬁro. Oﬁcie-se e, após, publique-se.
Em 25-5-05. – Severino Cavalcanti, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Dr. Benedito Dias) – Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT – BA. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
creio que o cenário vivenciado na manhã de hoje na
sessão do Congresso Nacional, a qual tinha como foco
a instalação da CPMI dos Correios, traz a esta Casa
debate dos mais importantes. Traz também aspecto
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que julgo fundamental ser ressaltado, o de como a população enxerga o Parlamento brasileiro.
E uma vez que o modelo estabelecido na sessão
do Congresso não permitiu intervenções, a não ser das
Lideranças partidárias das duas Casas, quero chamar
neste momento à reﬂexão o Plenário desta Casa.
É bom lembrar a atitude assumida durante o Governo Fernando Henrique Cardoso pelos partidos que
hoje tentam impor no Parlamento o ritmo chamado de
lógica da apuração.
Tive oportunidade de dirigir a bancada do PT
nesta Casa e, portanto, de comandar diversos outros
partidos no processo de criação da CPMI da Corrupção. Muitas assinaturas foram apostas. No entanto,
durante a madrugada, vários Parlamentares do PFL e
do PSDB se dirigiram à respectiva sala do Congresso
Nacional para retirar sua assinatura.
Também assistimos aqui a alguns fatos que nos
permitem dizer que estamos vendo Satanás pregando quaresma.
É importante salientar essa postura e chamar
todos para o debate. Sou um dos Deputados que defende arduamente o processo de apuração. Portanto,
não mudei de posição.
Sr. Presidente, quero fazer um chamamento às
várias Lideranças de hoje e que eram Lideranças naquele outro momento, para fazer uma separação. A ﬁta
gravada nos Correios não tem a voz do atual Presidente da República, enquanto a ﬁta relativa à privatização
do Sistema TELEBRÁS tinha a voz do Presidente da
República da época.
Portanto, é importante o Parlamento dar sua
contribuição, apurando as mazelas produzidas por
um servidor dos Correios – e é importante que não se
manche a história daquela empresa. É preciso apurar
a participação desse servidor e de membros do Legislativo no episódio.
Creio eu que o PFL e o PSDB não querem a instalação dessa CPMI. Para eles, é melhor, mesmo com
todo o movimento, ganhar um salvo-conduto para dizer
que nos igualamos a eles. Todos escondem o fato de
que não querem apurar. E, com essa atitude, querem
manchar ou apagar as iniciativas que, diferentemente
do Governo Fernando Henrique Cardoso, o Governo
Lula tem adotado no eﬁcaz e ﬁrme combate à corrupção, seja por meio da Polícia Federal, seja por meio
da Controladoria-Geral da União.
Muitos já vieram a esta tribuna para dizer que o
Sr. Waldir Pires estava fazendo caça às bruxas. Isso
porque, agora, a Controladoria-Geral da União está
ﬁscalizando e vai em cima.
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Repito, Sr. Presidente: muitos querem um salvoconduto para dizer que não há apuração porque não
há instalação de CPI.
Insisto no fato de que há grande diferença entre
essas duas posturas. Não tenho receio e, por isso,
assinei o requerimento da CPMI dos Correios – deixo
bem claro. São incomparáveis, porém, as condutas de
Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Collor e Fernando
Henrique Cardoso, mas aqui pessoas que seguiram o
Sr. Fernando Collor até o ﬁm, tentaram fazer tal comparação.
A apuração, já iniciada pelo Governo, que acionou a Polícia para ir em busca dos culpados, pode
ser complementada, sim, pela ação do Parlamento,
até porque, com ilação ou não, com acusação ou não,
a ﬁgura da empresa dos Correios e Telégrafos está
envolvida. Melhor dizendo, para não mancharmos a
imagem dessa instituição tão séria e com servidores
tão competentes, um funcionário dos Correios, o Sr.
Marinho, está envolvido. Se esse senhor cita o nome
de um membro do Congresso, há obrigação de se
apurar o fato, por se tratar de um representante desta Casa, nem que isso venha a custar um corte na
própria carne, como ﬁzemos há poucos dias, com o
Deputado André Luiz.
De cabeça erguida defendo a instalação dessa
CPMI, ao contrário de muitos, que agora se arvoram
dizendo que a CPI é a estrutura capaz e eﬁcaz de apurar
esse tipo de denúncia, mesmo já tendo corrido desse
expediente como o diabo corre da cruz. Por isso, Sr.
Presidente, aﬁrmei que muitos agem aqui como satanás
e, ao mesmo tempo, tentam pregar quaresma.
Era o que tinha a dizer.
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL – RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, estou orgulhoso e muito contente
com a notícia que foi veiculada na imprensa on-line
da semana passada, destacando que a PETROBRAS
atingiu a auto-suﬁciência com a produção recorde de
petróleo e derivados. A tendência é continuar exportando mais do que importando ao longo deste ano,
de acordo com previsão do Diretor Financeiro, José
Sérgio Gabrielli.
Segundo ele, a PETROBRAS produziu 1.819.604
barris. O resultado ultrapassa, pela primeira vez, a
barreira de 1,8 milhão de barris, próximo do nível de
consumo brasileiro, o que resultou num lucro de R$5
bilhões no primeiro trimestre deste ano. O resultado
é 32% maior do que o registrado no mesmo período
do ano passado, e possibilitou a geração de caixa de
R$10,5 bilhões. Os pesados investimentos na conversão
de reﬁnarias começaram a surtir efeito sobre o volume
de óleo processado e as importações de combustíveis
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foram reduzidas em 65%, de 109 mil barris para 46
mil barris por dia.
A companhia realizou investimentos bilionários
na modernização e adaptação das reﬁnarias a petróleo bruto brasileiro, fator preponderante para o exitoso
patamar em que se encontra.
Além dessas notícias maravilhosas, Sr. Presidente, a PETROBRAS descobriu mais um campo de
gás natural sob as águas da Bacia de Santos, o que
também gerará resultados bastante signiﬁcativos para
o País.
A companhia vem superando a cada ano sua
produção de petróleo, o que resultou nesse importante estágio: a auto-suﬁciência. Em outras palavras,
signiﬁca que estamos livres da exploração e oscilação do mercado internacional, no que tange à oferta
do produto.
Merece, portanto, nosso reconhecimento e admiração pelo sucesso conquistado. Ganha o Brasil, pois
obterá mais divisas e, certamente, não precisará mais
ﬁcar à mercê dos grandes produtores mundiais; e ganha
também o povo, haja vista que a PETROBRAS investe pesado em diversas áreas sociais, trazendo melhor
qualidade de vida para os brasileiros, sem esquecer
da geração de novos postos de trabalho.
Parabenizo, dessa forma, o Presidente da PETROBRAS, Dr. José Eduardo de Barros Dutra, pela
excelente atuação à frente de uma das maiores companhias produtoras de petróleo do mundo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito
a oportunidade para informar, hoje, que após 3 anos
de difíceis negociações, os operadores portuários
e os estivadores dos portos do Rio de Janeiro e de
Sepetiba conseguiram, ﬁnalmente, vencer uma importante etapa das negociações ao ﬁrmarem acordo
sobre as normas disciplinares da Convenção Coletiva de Trabalho, o qual passa a ter vigência desde 27
de abril de 2005.
Essa foi uma prova incontestável de que o diálogo é a melhor solução para a resolução de todo e
qualquer problema, um verdadeiro antídoto para os
conﬂitos.
Com esse novo acordo, os portos do Rio e de
Sepetiba e os seus estivadores estabelecem novo
patamar nas relações entre capital e trabalho, o que
representa um enorme avanço para o setor portuário. Muito embora se trate de assunto corriqueiro para
negociações trabalhistas realizadas fora do ambiente
portuário, trata-se de uma inovação modernizadora
nesse setor, e demonstra maturidade do lado dos
trabalhadores, os quais, assim, passam a permitir a
valorização e o progresso do verdadeiro trabalhador
portuário.
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Os avanços advindos dessa conquista, Sr. Presidente, trarão resultados bastante positivos para a
economia brasileira, uma vez que os portos são o caminho para o mundo, em todos os sentidos, pois, além
de empregarem milhares de pessoas, trazem divisas
e estreitam as distâncias entre as nações.
Nesse contexto, a Companhia Docas do Rio de
Janeiro teve e continua tendo um papel importantíssimo
no processo de modernização dos portos do Estado
do Rio de Janeiro.
Por isso, os resultados obtidos no Rio e em Sepetiba mostram um estimulante amadurecimento por
parte das lideranças dos trabalhadores e dos operadores portuários.
Gostaria, portanto, de parabenizar os operadores
portuários e todos os estivadores dos portos do Rio
de Janeiro e de Sepetiba, pelo excelente exemplo de
civilidade e compreensão mútua que dão ao Brasil.
Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO APPIO (PP – RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, considero importante o seminário realizado pela
Associação Brasileira de Rádio e Televisão, na semana
passada. O combate à pirataria é fundamental.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo
a abordar o assunto que me traz à tribuna. Em 1948,
surgiu a Rádio Cacique. Eu nasci um ano antes. É
evidente que só me encontraria com ela muitos anos
mais tarde, num momento totalmente diferente, em
que a inspiração divina move nossa mão, nossos atos,
nossas atitudes.
Estava no lugar certo, na hora certa, no dia certo.
Alguma combinação superior estava feita e me prendeu à Rádio Cacique. Ela me fez refém do rádio. Eu
sou fruto do rádio; fruto do meio onde militei durante
muitos anos. Tenho um pouquinho mais que a vida da
Rádio Cacique.
Nesses 58 anos, tive oportunidade de dedicar
42 anos ao rádio. Claro, alguns deles, principalmente
nos últimos anos, não com dedicação integral, mas
procurando fazê-lo, entretanto, da melhor forma. Eu
sou um radialista, temporariamente cumprindo uma
função delegada pela sociedade. Sou até suspeito
para falar aqui das razões que me levam a festejar a
data de hoje. É que há uma ligação muito forte com a
Rádio Cacique.
Há duas semanas, em Brasília, foi realizado o
Congresso Brasileiro de Radiodifusão. A mediadora foi
a Sra. Ana Amélia Lemos. Contou com a participação
de Paulo Tomé Camargo, Diretor da RBS em Brasília,
nosso vizinho, nascido em Vacaria; Afonso Mota, Diretor da RBS e Presidentes da Associação Gaúcha,
Catarinense, da Associação do Paraná, tendo como
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convidado especial o comunicador Ratinho – homem
de televisão, com uma audiência de 15 milhões/dia,
dono de rádio AM.
Durante os debates tive oportunidade de me
manifestar. Frei Elídio, que preside toda a rede da
qual faz parte a Rádio Cacique, testemunhou, como
testemunharam todos aqueles com quem tive o prazer
de trabalhar. Fui muito mais que empregado, fui um
soldado, um servidor. Tive boas relações de trabalho com várias emissoras, desde a Rádio Cacique, a
Rádio Fátima, Esmeralda, a Rádio Difusão, em Erechim, a Rádio Caxias, a Rádio Farroupilha, a Rádio
Gaúcha. Passei por dezenas de preﬁxos, nenhuma
emissora precisou me afastar. Jamais houve qualquer
litígio. Saí devido a interesses circunstanciais, na busca de um espaço maior, ou até de outra proﬁssão,
que sempre tive orgulho de ter, como funcionário do
Banco do Brasil.
Dei meu testemunho, e representei a palavra,
o pensamento e o coração dos radialistas. E disse
aos radiodifusores presentes o que estou dizendo
agora. É muito importante preservar a instituição de
rádio, não só pelos radiodifusores, pelos radialistas
– milhares espalhados pelo Brasil – que se dedicam
muito mais que as horas trabalhistas impõem, defendem ardorosamente seu preﬁxo, como se fosse
sua família.
Peço aos radiodifusores um carinho para os que
devem ser considerados sócios dos seus empreendimentos. Eles enfrentam o desaﬁou diário da audiência, da crítica, da credibilidade. Eles é que conseguem
consolidar a massa do respeito.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, algo de muito inquietante revelou-se com a publicação recente da Síntese dos Indicadores Sociais
– IBGE/2004, que traz um retrato do Brasil em 2003.
Chamaram-me a atenção, entre outros, os dados referentes à taxa de mortalidade de pessoas de 20 a
24 anos de idade, por sexo, segundo a natureza dos
óbitos ocorridos e registrados no País.
A mortalidade masculina, que, em 1980, era de
121 óbitos por causas externas (incluídas aí as mortes
por homicídio), para cada 100 mil habitantes, elevouse para 184, em 2003.
Já a mortalidade feminina, que em 1980 era de 19
óbitos por causa externa para cada 100 mil habitantes,
manteve-se estável, caindo para 18, em 2003.
Esses dados demonstram claramente que a mortalidade masculina, nessa faixa etária e por causas
externas, é mais de 10 vezes superior à mortalidade

21192

Quinta-feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

feminina. Estes números são simplesmente estarrecedores! Sabia-se, já de há algum tempo, ser a diferença
da mortalidade, por sexo nessa faixa etária, bastante
signiﬁcativa. Porém, essa absurda proporção é – francamente, repito – estarrecedora!
A dramaticidade desse quadro está não apenas
no quantum, mas por atingir cruelmente uma inﬁnidade de jovens de 20 a 24 anos! Jovens esses que
a Nação e as famílias perdem e pelos quais choram.
Justamente aqueles que se encontram na fase mais
produtiva e criativa de suas existências têm suas vidas
repentinamente ceifadas, principalmente em razão da
violência.
Em que pese o aspecto cruel da comparação, dos
dados do IBGE, poder-se-ia tomar como referência de
“normalidade” os dados referentes aos da mortalidade
feminina relativos a mesma faixa etária. Ter-se-ia, assim, como perspectiva, alcançar uma relação menos
absurda e inaceitável, como a que revelam os indicadores sociais.
Certamente, Sr. Presidente, à luz desses novos
dados, que atualizam uma velha realidade, possam
os Governos municipais e estaduais, como também o
Governo Federal, adotar políticas públicas focadas na
reversão dessa problemática tão perversa.
Não é demais dizer que há soluções e mecanismos para enfrentar esta situação. A mesma pesquisa
revela números muito bons referentes à melhora dos
índices de mortalidade infantil, redução do analfabetismo, aumento da participação da mulher no mercado
de trabalho, entre outros dados positivos.
Assim, é plausível imaginar que algo será realizado para enfrentar esta questão. Sinceramente, esta
é uma esperança que não quero perder.
O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tenho dedicado atenção, tempo e esforço às
questões ligadas ao cacau do sul da Bahia por convicção baseada na convivência com a produção e no
espírito de justiça.
Reconheço e louvo a forma heróica como os
cacauicultores identiﬁcaram e dominaram novas tecnologias e procedimentos para produção do cacau,
em bases modernas, depois de enfrentarem o mais
severo acúmulo de diﬁculdades já acontecidas na
agricultura brasileira, decorrentes da temerosa vassoura-de-bruxa.
Com sensibilidade e competência, o Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Roberto Rodrigues, criou, em maio de 2004, a Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva do Agronegócio do Cacau e Sistemas
Florestais Renováveis, dentro da louvável estratégia
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de integração do Governo com os segmentos das cadeias produtivas.
Essa câmara elaborou trabalho técnico, cujas
proposições foram aprovadas, subscritas e recomendadas pelo Ministro da Agricultura, conforme o relatório Notas Técnicas enviado aos Ministérios e órgãos
pertinentes.
Ao analisar as constatações, conclusões e proposições do referido trabalho, percebi claramente que,
sem pronta ação governamental, todo o esforço de recuperação da lavoura cacaueira baiana estaria absolutamente comprometido, o que seria inaceitável. Mesmo
porque, a cacauicultura baiana representa inédito caso
de sucesso no enfrentamento de uma doença capaz
de arruinar qualquer cultura do mundo, o que, aliás,
tem sido amplamente reconhecido nos ambientes nacional e internacional.
Entretanto, os produtores não têm como pagar as
parcelas vencidas e vincendas nos próximos 4 anos,
por motivos técnicos, sobejamente comprovados e justiﬁcados, decorrentes de razões que fugiram ao seu
controle de decisão, uma vez que resultantes de enganos dos bancos na ﬁxação dos prazos de carência e
defasagem entre as produtividades reais e projetadas
no empréstimo. A carência de 4 anos foi ﬁxada indevidamente, a partir da assinatura do ﬁnanciamento, e
não da efetivação da enxertia do cacau, que leva cerca
de 2 anos para ser realizada.
De outro lado, a produtividade previstas nos projetos de crédito, na prática, está ocorrendo com 2 anos
de atraso, contradição muito comum nas previsões técnicas, relacionadas com a dinâmica das plantas.
Esses dados mostram a necessidade de alongamento dos vencimentos dos empréstimos pelo
prazo mínimo de 4 anos. Acrescente-se que, a partir do ano de 2009, segundo se projeta, a cacauicultura mostra excepcional viabilidade econômica e
social, em condições invejáveis aos outros cultivos
permanentes.
Mais do que isso, as práticas realizadas nas
primeira e segunda fases do Programa de Recuperação do Cacau não deram os resultados econômicos necessários para o pagamento dos empréstimos,
conforme reconhecido pelo próprio Governo Federal.
Assim, torna-se necessária adequada revisão das dívidas oriundas das duas primeiras fases do programa,
de modo a desonerar os produtores dos prejuízos
que sofreram.
Entretanto, senhoras e senhores, com todos esses
problemas, os produtores e a comunidade cacaueira
baiana reacenderam o seu ânimo e entusiasmo diante
de decisão do Governo Federal de colocar as dívidas do
cacau em regime de regularidade até 30 de setembro
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próximo, conforme voto do Conselho Monetário Nacional em reunião realizada hoje, enquanto um Grupo
Interministerial deﬁne as ações que devem e podem
ser feitas para solução deﬁnitiva do problema.
Essa decisão é de grande importância, porque
evidencia o reconhecimento do Governo de que o cacau representa excepcionalidade, merecendo atenção
diferenciada, com base em ações peculiares e adequadas. Com isso está regularizada a situação dos cacauicultores baianos que vinham sendo penalizados pelas
instituições ﬁnanceiras. Essa é uma luta que teve a participação efetiva das bancadas nesta Casa, do Senador
Antonio Carlos Magalhães e do povo baiano.
Importa ressaltar ainda a seriedade e competência
com que o Ministro Roberto Rodrigues vem tratando
o assunto e a boa vontade dos Ministros José Dirceu,
Antonio Palocci e Paulo Bernardo.
De minha parte, comprometo-me a permanecer
atento no sentido de ver materializadas as proposições
da Câmara Setorial do Cacau, amplamente reconhecidas como justas e ideais para equacionamento deﬁnitivo das dívidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ALFREDO (P – CE. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, se assistíssemos de olhos vendados à sessão do
Congresso Nacional há pouco realizada, talvez tivéssemos diﬁculdade de identiﬁcar os atores e os autores
dos pronunciamentos. Parlamentares que ao longo de
8 anos do Governo Fernando Henrique Cardoso enterraram nesta Casa mais de 10 CPIs, algumas das mais
escandalosas, como a das Privatizações, arvoraram-se
de arautos da moralidade, de verdadeiras vestais em
defesa do dinheiro público. Por outro lado, na sessão
a que me reﬁro, colegas de nosso partido, que sempre
propugnaram pela utilização do eﬁcaz instrumento que
possuem o nosso e os demais Congressos do mundo (a Comissão Parlamentar de Inquérito), pregavam
contra sua adoção na Câmara.
Não é porque, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não aceitamos a demagogia fácil, eleitoreira,
oportunista do PSDB e do PFL que utilizaremos também as mesmas armas, a mesma tática, o mesmo
método que eles usaram para enterrar CPIs. A política é feita por símbolos, diz um colega Parlamentar do
Rio Grande do Sul, aqui presente, o Deputado Henrique Fontana. É um símbolo ruim para nosso partido e
nosso Governo que essa CPI seja arquivada, porque
vai se transformar, isso sim, como disse há pouco o
Deputado Walter Pinheiro, em um libelo contra o nosso
partido e contra o nosso Governo.
Se o escândalo se deu – como foi apresentado
– no âmbito de uma empresa que merece o maior
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respeito de todos nós, em uma diretoria de terceiro
escalão, que pode – não está comprovado – chegar a
ter ramiﬁcações inclusive entre Deputados desta Casa,
é hora de se apurar os fatos com todo o rigor. Nós, da
bancada do PT, que assinamos a CPI não aceitamos
de maneira nenhuma as pressões, não aceitamos de
maneira nenhuma que se transforme esse instrumento
na possibilidade de um golpe!
Que Governo frágil seria o nosso se devido a
uma CPI que investigasse um funcionário de terceiro
escalão caísse como um castelo de cartas, como se
não tivesse base, não tivesse fundamentação! Essa
é a contradição que sentimos.
O Deputado Walter Pinheiro disse muito bem que
temos uma Polícia Federal que trabalha e apura denúncias sob a direção do Ministro Márcio Thomaz Bastos.
Temos à frente da Controladoria-Geral da União um dos
homens mais respeitáveis do País, o ex-Governador
e ex-Deputado Waldir Pires. Mas, infelizmente, temos
de conviver no Governo com Ministros que respondem a processos no Supremo Tribunal Federal, como
é o caso do Ministro Romero Jucá e do Presidente do
Banco Central, Henrique Meirelles.
Tivesse o Presidente Lula, no momento em que
a denúncia foi formalizada pelo Procurador-Geral da
República no âmbito da Corte maior do País, afastado
os 2 Ministros, estaríamos completamente à vontade
até para contestar a criação da CPI, porque ﬁcaria
comprovada a vontade política – que sei que existe
– de se apurar o caso até o ﬁnal.
É muito mais sábio, muito mais correto, muito mais
coerente com nossa história participarmos da CPI para
dar-lhe o rumo que deve ser dado, auxiliar a Polícia Federal e o Ministério Público para que apurem com todo
rigor o escândalo dos Correios, do que fazer pressão
para a retirada das assinaturas. Por isso, deixo aqui
minha conclamação, a ﬁm de que possamos dar um
exemplo ao Brasil e dizer que não tememos a CPI.
Finalmente, Sr. Presidente, quero me solidarizar
com os agricultores e agricultoras de Canindé, sertão
central do Estado do Ceará, que estão acampados
desde 16 de maio à frente da Prefeitura Municipal. Eles
perderam mais de 90% da sua safra e pedem, entre
outras coisas, cestas básicas, instalação de poços profundos, recuperação de dessalinizadores, construção
de cisternas de placa e frentes de serviço para atenuar
a fome, triste realidade no sertão do Estado.
Sr. Presidente, solicito seja registrada nos Anais
da Casa a pauta de reivindicações do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Canindé.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desde quando editada pelo Presidente
da República a Medida Provisória nº 246, que extingue
a Rede Ferroviária Federal S.A., vem sendo alvo de
manifestações de protesto em todos os recantos do território nacional, com repercussão nesta Casa, quando
inúmeros Parlamentares se insurgiram contra a citada
proposição, desfavorável aos interesses daqueles que
pertencem aos quadros da tradicional ferrovia.
Ligado que sou àquela classe, desde quando tive
o privilégio, como Presidente do Congresso, de promulgar a Lei nº 8.186, assegurando a complementação
salarial, também ﬁz dois pronunciamentos a respeito,
insurgindo-me face a uma iniciativa de péssima inspiração, que contraria os interesses de quantos, ao
longo da existência, prestaram relevantes serviços, ao
nevrálgico setor, vital ao desenvolvimento do País.
O Deputado Carlos Santana, do Rio de Janeiro,
vem comandando uma série de eventos em várias
capitais brasileiras, como forma de demonstrar nosso
justiﬁcado inconformismo em relação a essa temática.
Daí por que já há quem admita a recusa deste Plenário
em aceitar a drástica providência, que é ﬂagrantemente
injusta em relação à grande massa de interessados.
Nesta sexta-feira, em Fortaleza, também se registrará, sob a coordenação da Associação dos Ferroviários Aposentados, liderada pelo Presidente da
aludida entidade, Francisco Sobreira da Silva, um ato
público que se concluirá com um veemente apelo à
bancada cearense para que, unissonamente, negue
apoio a uma medida que prejudicará, sensivelmente,
todos quantos, durante mais de 30 anos, integraram
os quadros da tradicional RFFSA.
Ainda é incerta a presença dos Deputados Carlos Santana e Dra. Clair, embora ambos estejam compatibilizando as respectivas agendas, a ﬁm de que
possam, também, ali comparecer e testemunhar uma
arregimentação pacíﬁca, que terá, naturalmente, ressonância junto à opinião pública brasileira.
Ressalte-se que a MP nº 246, de 2005, fere diretamente a citada Lei da Complementação (Lei Mauro
Benevides, como é conhecida), bem assim outros dispositivos legais, de igual relevância.
Empresta-se, por isso, realce à reunião desta
sexta-feira, quando o Ceará estará posicionado-se
contra a referenciada MP, considerada como prejudicial
às legitimas aspirações de alguns milhares de servidores, que deram tudo de si para engrandecer nossa
tradicional ferrovia.
Há, ainda, uma expectativa favorável de que o
Chefe da Nação, Luiz Inácio Lula da Silva, também se
sinta estimulado a rever o posicionamento do Governo,

Quinta-feira 26

21195

reﬂuindo na intenção de transferir o acervo da RFFSA
para o GEIPOT, já em extinção.
Desta tribuna, entendi de meu dever voltar, uma
vez mais, a apelar ao Primeiro Mandatário do País
para que recomende à Liderança da Maioria situar-se
contra o projeto, da mesma forma como, recentemente, ocorreu em relação à MP nº 232, que pretendia
aumentar a carga tributária, gerando reação vigorosa
de empresários e trabalhadores.
Os ferroviários brasileiros merecem esse gesto
de Lula da Silva, que muito bem se ajustaria ao seu
passado de lutas em defesa dos anseios dos nossos
trabalhadores.
Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, meu
pronunciamento difere do discurso do companheiro do
meu partido que há pouco veio à tribuna. Sou um dos
Deputados que, no primeiro momento, após a fala do
Deputado Roberto Jefferson, assinou o requerimento
de instalação da CPI para apurar a denúncia de corrupção nos Correios. Por que assinei? Porque, para
mim, qualquer tipo de denúncia deve ser apurada e
ﬁscalizada, principalmente neste Governo que não
tem o que temer.
Entretanto, sou um Deputado disciplinado, e dependo da visão coletiva do partido que ajudei a construir
e no qual tenho extrema conﬁança, assim como no Governo. Por esse aspecto, e acompanhando sobretudo o
que o Governo, o Ministério Público e a Polícia Federal
estão fazendo – a Polícia Federal escreve uma bonita
história, hoje, ao combater a corrupção em todas as
esferas —, aceitei o pedido do meu partido para retirar
essa assinatura. Também percebi que, neste momento,
aqueles que destruíram a história do Brasil e lideraram
o ranking de denúncias de corrupção transformaramse em arautos da justiça.
O meu pedido é para que os companheiros, inclusive, os do meu partido, não entrem no jogo desses
políticos, pois podem ajudar a destruir o projeto que
construímos. Iremos às ruas debater com a sociedade
e exigir a apuração daquilo que for necessário. Tenho
certeza de que a verdade virá à tona, independente
deste palanque eleitoral da extrema-direita, que pretende efetivamente dizer que o Governo Lula não dará
certo, quando, na verdade, ele já está dando certo.
Por isso, aceito a opinião do meu partido que me
dá a oportunidade de discutir democraticamente.
Meu caro Presidente, não quero falar somente
sobre esse assunto, mas sobre um tema muito melhor, uma notícia que vem do interior de São Paulo,
da bela, querida e amada cidade de Barra do Turvo,
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onde ocorreram irregularidades eleitorais e a Justiça
cassou o Prefeito.
No último domingo, realizou-se uma nova eleição
no Município. Nosso partido lançou a candidatura do
companheiro Luiz Padilha e saiu vitorioso, mostrando
que a Justiça e a vontade do povo prevalecem.
Mando um abraço à comunidade; ao companheiro
Luiz Padilha; à Sra. Marlene Comper , Vice-Prefeita; e à
militância do Partido dos Trabalhadores. Encontram-se
ao meu lado as companheiras Deputadas Mariângela Duarte e Telma de Souza; o companheiro Roberto
Gouveia; os Deputados Estaduais Vanderlei Siraque e
Hamilton Pereira, que se ﬁzeram presentes na eleição.
Estamos muito felizes com o resultado.
Barra do Turvo agora inaugura uma nova história.
Que Deus abençoe aquele povo, aquela militância maravilhosa. Trata-se de uma cidade sofrida, cuja maioria
da população é constituída de pequenos agricultores.
Visitei o quilombo em Reginaldo, bairro da comunidade, o Sr. Enésio e sua esposa, e toda a comunidade,
e ﬁquei contente com a esperança daquele povo.
Parabéns ao povo de Barra do Turvo pelo resultado fantástico da eleição, em que o companheiro Luiz
Padilha venceu os candidatos do PFL e do PMDB. Foi
uma eleição pura e bonita.
Muito obrigado.
O SR. ÉRICO RIBEIRO (PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero abordar 2 assuntos de fundamental importância não só para o Rio Grande do Sul, mas
para todo o País.
Inicialmente, quero fazer um pequeno histórico
sobre o grave problema de comercialização de safra
vivido pelos arrozeiros, causado pela superprodução
e pela importação de países vizinhos que integram o
MERCOSUL, este último um problema de governo.
O Presidente da República é conhecedor da situação, porque há mais de 3 meses trouxe a S.Exa.
o assunto, inclusive, apresentando uma medida compensatória por ele pedida anteriormente para resolver,
pelo menos, a situação dos excedentes de safra. Seria
a compra pelo Governo do produto em excesso estimado em 1,5 milhão de toneladas, sendo 1 milhão de
toneladas do Rio Grande do Sul e 500 mil toneladas
do Mato Grosso.
S.Exa. o Presidente Lula já prometeu a liberação
de 1 bilhão e 400 milhões, conforme palavras do Ministro da Fazenda ao Ministério de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento.
Aguardávamos o anúncio da aquisição desde a
semana passada, durante a realização do Agrishow
em Ribeirão Preto.
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Embora as freqüentes notícias veiculadas pelos
meios de comunicação, segundo os quais o Governo
resolverá o problema, até este momento não sabemos
quantas toneladas serão compradas e qual o preço
será pago.
Desde já quero dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, que a classe arrozeira não aceitará a compra de menos do que 1,5 milhão de toneladas nem
preço inferior a 27 reais o saco de 50 quilos.
Estamos aguardando a solução, mesmo que ela
venha da Ásia, onde o Presidente e seus Ministros encontram-se no momento.
Mais do que negócio, a decisão do Governo é
para todos nós, produtores rurais, uma questão de
sobrevivência.
O outro assunto relaciona-se à ANVISA e ao funcionamento das farmácias de manipulação.
A regulamentação das farmácias de manipulação
será alterada nos próximos meses, quando vigorará
uma nova resolução da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA.
Essa resolução chega ao público sob a forma de
Consulta Popular nº 31, de 15 de abril deste ano, para
substituir o regulamento em vigor.
O novo texto preocupa médicos e farmacêuticos
e, acima de tudo, o povo que sofrerá as conseqüências,
caso seja aprovado como se encontra.
O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Sul
aﬁrma que a nova regulamentação “propõe-se a criar
entraves à produção manipulada de medicamentos,
com o pretexto de garantir maior segurança aos usuários”.
Alguns itens das considerações gerais da nova
regulamentação justiﬁcam a preocupação dos proﬁssionais do setor.
Cito como exemplo o item 5.14, que tem a seguinte redação: “Somente será permitida a manipulação
de medicamento na inexistência de especialidade farmacêutica registrada e comercializada no país, com a
mesma forma farmacêutica e dosagem prescritas”.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse item
contraria a Constituição Federal ao cercear o direito
do cidadão na busca pelo melhor preço e pela comodidade na execução do tratamento.
Se os fármacos, que via de regra pertencem ao
fabricante do medicamento, caem no domínio público
e são manipulados livremente, ﬁca esta questão: a
forma farmacêutica e concentração por unidade posológica são marcas registradas? Qual a lei que regula
esse domínio?
Falando mais claramente, essa medida quer dizer o seguinte: as farmácias de manipulação estarão
proibidas de produzir medicamentos na mesma forma
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e dosagem dos já fornecidos pela indústria, ou seja,
os grandes laboratórios.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há um outro aspecto que desejo ressaltar neste plenário, ao qual
trago números que mostram a importância das farmácias de manipulação no atual mercado de trabalho.
Na atualidade, as farmácias de manipulação contabilizam 6.500 estabelecimentos em todo o Brasil e
geram mais de 85 mil postos de trabalho.
A competência dos pequenos estabelecimentos
de manipulação ganhou a conﬁança do povo e representa no mercado de medicamentos algo em torno
de 8%.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, quero aﬁrmar
minha visão sobre esse assunto: em vez de adotar um
controle mais efetivo e uma ﬁscalização rigorosa do
setor, buscando a melhoria e qualiﬁcação de produtos
comprovadamente eﬁcientes, a ANVISA, aparentemente, está preocupada com bloqueios e proibições de
concorrência com os caríssimos produtos da indústria
farmacêutica, 3 a 4 vezes mais caros.
Na atual conjuntura, qualquer medida governamental ou não que possa enfraquecer o já combalido
mercado de emprego e, muito mais, interferir no barateamento dos custos dos remédios deve ser discutida
e combatida por esta Casa.
Não tenho dúvidas de que estamos à disposição
da sociedade para aprofundar esta discussão.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. JAMIL MURAD (PCdoB – SP. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
senhores telespectadores, no debate da CPI não nos
posicionamos como os que querem a investigação
contra os que não querem; cobramos a investigação
e estamos satisfeitos por constatar que ela já está
sendo realizada, sob a coordenação do Presidente
Lula, por meio do Ministério da Justiça, que comanda
a Polícia Federal.
O Ministro Márcio Thomaz Bastos, homem público
da mais alta reputação, com grandes serviços prestados
à Nação, tem dado inúmeras provas de que combate
a corrupção. Prova disso são as 45 megaoperações
que resultaram em mais de 829 prisões.
Nossa diferença não está entre os que querem
investigar e punir. Cobramos a investigação e a punição dos corruptos de maneira exemplar, para que o
dinheiro público não seja dilapidado. A investigação já
começou. Se a CPI for instalada, será mais um palco
de luta pelo poder político do que de investigação e
punição contra a corrupção.
A Oposição, conservadora, aliada aos interesses
do império norte-americano, tem longa tradição de gol-
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pear a democracia, em nome do combate à corrupção.
Como derrubaram Getúlio Vargas? Alguns comentaristas da mídia criticaram duramente o Ministro Aldo
Rebelo, mas não podem negar a história. Falaram que
Getúlio Vargas estava mergulhado num mar de lama, e
por isso o derrubaram. Como derrubaram João Goulart?
Mobilizando o povo contra a corrupção. A isso seguiram-se 21 anos de ditadura, obscurantismo, sofrimento
e liquidação das instituições democráticas.
Já não dá para a atual Oposição, conservadora
(PSDB e PFL) esconder seus propósitos. Os jornais de
hoje mostram que uma facção do Ministério Público de
São Paulo, meu Estado, reabriu o caso Celso Daniel.
Para investigar o quê? A corrupção em Santo André.
Quem já convocaram para falar? Gilberto Carvalho, um
dos homens mais dignos que conheci na minha vida
pública, Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da
República. Olhem a ligação! Olhem aonde querem chegar! Vejam o propósito da Oposição conservadora!
Não acredito em Papai Noel. Portanto não vejo o
apoio da mídia nesse sentido. Condoleezza Rice esteve
aqui. Precisamos defender um Governo que busque o
desenvolvimento para o bem do povo. Não faço isso
por mim, por Lula ou por membros do Governo; faço
pelo povo brasileiro, que sonha com uma vida melhor.
E pelo Governo Lula haveremos de promover mudanças profundas no País. Por isso a elite quer derrubálo antes da hora, e, se puder, não vai esperar nem o
resultado das urnas!
Sr. Presidente, o povo consciente e organizado
tem de se mobilizar contra essa manobra dos conservadores aliados do imperialismo golpista. A base aliada
tem de formar um bloco consciente. Seus integrantes
não devem pensar só na sua eleição, em que vão se
queimar porque a mídia quer que defendam a instalação da CPI. Temos de defender a investigação e a punição, e não um instrumento para sangrar o Governo,
colocá-lo no ringue e derrubá-lo.
Durante o discurso do Sr. Jamil Murad, o
Sr. Dr. Benedito Dias, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Gonzaga Mota.
O SR. GONZAGA MOTA (PSDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, temos certeza de que a grande maioria da
população brasileira atualmente reconhece a situação
difícil a que estão submetidos os trabalhadores, os servidores públicos, civis e militares, os aposentados, os
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reformados e os pensionistas. Enﬁm, aquelas pessoas
que vivem de salário estão cada vez mais pobres.
Desejamos ressaltar que, ao longo do tempo, se
o Brasil enfrentou crises e ainda enfrenta, o culpado
não é o salário. Restringindo a nossa análise aos níveis de salários e de taxas de juros, concluímos que
a remuneração do capital vem sendo muito mais prejudicial ao desenvolvimento do País.
O salário real no Brasil vem caindo, porém a taxa
real de juros encontra-se num patamar insuportável,
talvez uma das mais elevadas do mundo.
Poucas empresas possuem estrutura ﬁnanceira
para fazer investimentos com uma taxa tão alta. Em
conseqüência dessa política, o desemprego aumenta,
o crescimento não alcança a taxa desejada, a distribuição de renda piora, a pobreza se expande, enﬁm,
a área social se torna cada vez mais problemática. Por
sua vez, são exagerados os níveis de endividamentos
interno e externo, o que implica crescente pagamento
de juros.
Acreditamos que o desenvolvimento se faz com
o custo do dinheiro em declínio e a remuneração do
trabalho (salário) com tendência ascensional. Assim,
podemos investir, criar empregos, melhorar a qualidade de vida e desenvolver projetos e programas que
permitam a redução das desigualdades em todos os
seus aspectos.
Dessa forma, a deﬁnição de uma nova diretriz
socioeconômica para o Brasil passa, necessariamente,
pela revisão da política salarial e das taxas de juros.
O reajuste salarial aﬁgura-se como imperativo
de justiça social e como o básico à reativação da economia, mediante o fortalecimento do mercado interno.
De fato, com o reajuste justo, será elevado o poder de
compra dos salários, o que implica melhor distribuição
de renda e redução da pobreza. Não compreender esse
quadro leva a que se adotem políticas circunstanciais,
o que agrava o problema nacional.
Por outro lado, as altas taxas de juros pressionam o déﬁcit público e inviabilizam o investimento. Vale
ressaltar que uma política monetária fortemente antiinﬂacionária pode levar a economia de um país de uma
situação com perspectiva de elevação de preços para
uma depressão. Sua aplicação deve ser feita, criteriosamente, levando-se em conta uma dosagem adequada,
como também as peculiaridades sociais do País.
Sr. Presidente, ademais, a empresa nacional, de
regra, é descapitalizada (na estrutura do passivo: reduzido não exigível e elevado exigível) e necessita de
recursos de empréstimos para desenvolver sua atividade, pagando custo ﬁnanceiro alto e, evidentemente,
repassando-o.
Obrigado.
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O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT – RS. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, manifesto minha posição no
que diz respeito à instalação da CPI dos Correios: sou
daqueles da bancada do PT que, por várias razões,
não assinou o requerimento de sua criação.
Acredito que vivemos no Brasil um Estado Democrático de Direito, que tem instituições que precisam ser
valorizadas, que provam competência e compromisso
para fazer o que constitucionalmente lhes cabe.
A Polícia Federal, semana após semana, realiza
investigações que têm livrado o País de dezenas de
quadrilhas, de situações de corrupção contra o Erário
no âmbito federal, estadual e municipal.
O Ministério Público, igualmente autônomo, defende os interesses da sociedade no Estado Democrático de Direito. O Procurador-Geral da República,
diferentemente daquele do período do Governo Fernando Henrique Cardoso, tem autonomia. Nomeado
pelo Presidente Lula, o Dr. Cláudio Fonteles não tem
se subordinado a interesses eventuais do Governo e
tem procurado apurar todas as situações que indicam
irregularidades. Com essa autonomia, inclusive, ofereceu denúncia contra o Presidente do Banco Central
e contra o Ministro Romero Jucá.
Nossas instituições estão atuando. É necessário que o Parlamento se debruce não sobre um caso
policial, mas sobre atividades fundamentais, como as
reformas esperadas por nossa sociedade.
Precisamos avançar na reforma tributária. Todo
o País reclama por isso. O Governo acabou de enviar
o projeto de lei que organiza todo o setor nacional de
saneamento. Devemos debater esse tema. Necessitamos continuar concebendo políticas de valorização
do salário mínimo e que assegurem direitos ao nosso povo.
Portanto, deixemos a investigação àqueles que
são do ramo – Polícia Federal, Ministério Público, Procuradoria-Geral da União – e façamos o que a sociedade espera de nós: produzir o ordenamento institucional
que garanta avanços no País.
Mas há uma segunda razão pela qual também
não compactuo com esse tipo de situação. Vivi no Rio
Grande do Sul uma CPI instalada contra o Governador.
Durante oito longos meses, a Oposição, majoritária na
Assembléia Legislativa, espezinhou Olívio Dutra. Setores da imprensa, nem um pouco comprometidos com
a verdade, publicaram dezenas de manchetes sugerindo que o Governador Olívio Dutra estava vinculado
ao crime organizado, ao jogo do bicho, enﬁm, que o
PT estava mancomunado com o crime.
Portanto, repito, foram oito longos meses de investigação. Deputados irresponsáveis armaram verda-
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deiro circo na Assembléia Legislativa do Rio Grande do
Sul. O Relator, que desgraçadamente era também um
representante não do Poder Judiciário, mas daqueles
que devem fazer cumprir a lei, apresentou um relatório
que era uma afronta ao Direito. Quando esse relatório
chegou ao Ministério Público, ocorreu exatamente o
que toda a sociedade gaúcha sabia que ia acontecer:
foi solenemente jogado na lata de lixo, porque aquilo
tudo não passava de uma exploração política, de uma
tentativa de desestabilizar o Governador Olívio Dutra
e seu Governo, enﬁm, não passava de uma manobra
que antecipou o processo eleitoral e que pretendia
derrotar o Governo.
Portanto, não compactuo com esse tipo de situação.
Aqueles que hoje falam grosso, aqueles que hoje
fazem grandes discursos em favor da CPI esconderam
fatos gravíssimos da Nação. Durante 8 anos, varreram
para debaixo do tapete toda a sujeira, e o ProcuradorGeral da República de então era um “engavetador da
República”, engavetava todas as representações que
buscavam estabelecer o direito neste País.
Portanto, digo com muita tranqüilidade que não
assinei o documento de abertura de CPI e não o assinarei. Conﬁo na apuração feita pela Polícia Federal,
pelo Ministério Público. Acredito no Poder Judiciário.
Nossa tarefa não é policial, mas sim construir o
ordenamento constitucional de que o País precisa.
Muito obrigado.
O SR. DR. BENEDITO DIAS (PP – AP. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é de suma relevância observar que o Brasil vem
experimentando uma série de melhorias no acesso da
população aos serviços do SUS nos últimos anos. No
entanto, o objetivo de atender a todos os 183 milhões
de habitantes ainda está bem distante de ser alcançado, ora pelo baixo volume de recursos ﬁnanceiros
disponibilizados, ora pela carência de equipamentos
tecnológicos, proﬁssionais habilitados, capacitação e
reajuste salariais.
Segundo o relatório do Banco Mundial, de 2003,
o País apresenta um das piores situações de desequilíbrio na oferta de serviços públicos na América Latina
e, lamentavelmente, desigualdade na distribuição por
situação urbana e rural, etnia e gênero.
Nossa Nação tem cometido um erro ao longo
dos anos: investe mais na recuperação da saúde do
que na prevenção, muito mais eﬁciente e mais barata
para os cofres públicos.
Quero destacar o valor do saneamento ambiental – fornecimento de água potável de boa qualidade,
esgotamento sanitário e coleta de lixo orgânico e inor-
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gânico. A cada dólar investido no saneamento básico
faz-se economia de 5 dólares em saúde pública.
Em 1980, 52% da população brasileira tinha acesso à rede de abastecimento de água, mas, na Região
Norte, somente 40%. Em 1991, conseguiu-se ofertar
esse serviço a 68% dos compatriotas; todavia, no Norte, apenas a 44%. Em 2000, a 76% dos brasileiros,
porém só a 47% dos nortistas, havendo uma queda
signiﬁcativa e negativa de 7,3% no Amapá.
Quanto ao acesso à rede geral de instalação
sanitária, segundo dados do IBGE, houve cobertura
para 25% dos habitantes, em 1980; 32%, em 1991; e
44% no Censo de 2000. Enquanto na Região Norte,
apenas 5%, 1% e 9%, respectivamente.
O percentual da nossa população que teve acesso à coleta pública de lixo foi de 60%, em 1991, e de
76%, em 2000. Mas, no Censo de 1991, a Região
Norte registrou 35% do contingente populacional e
55%, em 2000.
Minha avaliação é que, de 2000 a 2005, muito
pouco foi conquistado em favor da população do Norte
do Brasil por meio de obras ou de serviços de saneamento ambiental, região geograﬁcamente longínqua
da Capital da República e tão distante das liberações
orçamentárias realizadas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.
Ressalto, ainda, que, em 2001, a média nacional
era de 9 médicos empregados por 10 mil habitantes,
sendo o Estado de São Paulo com 15,4 médicos empregados e o nosso Amapá com apenas 1,7 médico
empregado por 10 mil pessoas. A relação dos enfermeiros empregados não ﬁcou diferente: o Brasil com
4,3 enfermeiros por 10 mil habitantes e o Amapá com
apenas 2 enfermeiros para atender um grupo de 10
mil indivíduos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Amapá
e a Região Norte necessitam de uma atenção especial
e contínua, tanto na prevenção, praticada nos ambulatórios, quanto nos hospitais públicos ou conveniados
com o SUS para maior controle e combate sistemático das enfermidades transmissíveis com tendência
descendente: difteria, coqueluche, tétano, poliomielite, sarampo, rubéola, raiva humana, doença de Chagas, hanseníase, febre tifóide, oncocercose, ﬁlariose e
peste; também precisa de estímulos para lutar contra
as doenças transmissíveis com quadro de persistência: malária, tuberculose, meningites, leishmaniose
visceral, leishmaniose tegumentar americana, febre
amarela silvestre, hepatites virais, esquistossomose
e leptospirose; bem como mais recursos para trabalhar com aﬁnco objetivando pugnar as doenças contra
doenças transmissíveis emergentes e reemergentes,
como AIDS, cólera, dengue e hantavirose.
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Reconheço os esforços empreendidos pelo Ministério da Saúde, mas faço algumas reivindicações ao
ilustre Ministro Humberto Costa: dê maior oportunidade ao Estado do Amapá para que possamos realizar
campanhas educativas de vacinação e de pré-natal
com maior êxito; reaparelhe os hospitais; aumente o
número de leitos; promova mais consultas médicas
anuais para avaliar os fatores de risco para doenças
cardiovasculares; meça as taxas de colesterol e de
glicemia; dose o hormônio que denuncia o mau funcionamento da tireóide; determine para os homens o PSA
– indicador de câncer de próstata; e, para as mulheres
a mamograﬁa e o papanicolau, identiﬁcando os cânceres de mama e de colo uterino. Com certeza, essas
importantes medidas serão extremamente úteis para
prevenir uma série de graves enfermidades.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa.
Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, dirijo-me, a esta Casa para hipotecar meu
irrestrito apoio aos inúmeros Parlamentares que estão
sensibilizados e envolvidos com a situação relativa à
Rede Ferroviária Federal S/A, alertando os senhores
a respeito da imprudente e recém-editada Medida Provisória nº 246 que dispõe sobre a reestruturação do
setor ferroviário e o término do processo de liquidação
da Rede (RFFSA).
Com a edição da indigitada medida, a empresa
foi extinta numa atitude autoritária e antidemocrática,
desrespeitando os trâmites processuais da Lei nº 6.404
– Lei das S/As, que estaria autorizada a reger seu processo de dissolução, liquidação e extinção.
Houve elaboração de projeto de lei, pelos dignos representantes desta Casa, através da Frente Parlamentar
em Defesa do Transporte, composta por mais de 200 Deputados e Senadores, foi encaminhado ao Executivo, que, ao
invés de apreciá-lo, preferiu editar a medida provisória em
comento, afrontando dessa forma o Legislativo.
Criada em 1957, a Rede Ferroviária Federal tem
atualmente 600 funcionários na ativa e 140 mil aposentados, atua na ﬁscalização dos contratos e do patrimônio ferroviário. Seus ativos operacionais (infraestrutura, locomotivas, vagões) estão arrendados às
concessionárias operadoras das ferrovias, e, concluído
o processo de extinção, serão transferidos à União.
A desestatização da Rede Ferroviária e principalmente como foi decidida a sua dissolução, ainda
no governo passado, bem como seu processo de liquidação, é talvez uma das quadras mais nebulosas
da historia recente do País.
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Todo o processo de desestatização tem sido sistematicamente questionado, objeto de denúncias contumazes e alvo da ação de Procuradores da República
em diversos Estados da Federação, da ControladoriaGeral da União e do próprio Tribunal de Contas, sem
que o Executivo realmente apure os graves fatos levantados e comprovados, que envolvem malversação
do patrimônio público – avaliado em cerca de R$25
bilhões —, sua dilapidação pelas operadoras, o nãopagamento das obrigações contratuais e pecuniárias,
além do não-cumprimento das metas ﬁxadas nos editais de leilões das concessões. Tudo isso sem que os
órgãos competentes apurem e punam responsáveis
pelos desvios havidos.
Além disso, há gigantescas dívidas, de outras
empresas públicas e privadas para com a Rede Ferroviária, que simplesmente não são cobradas.
A complexidade da empresa certamente não foi
compreendida pelos autores da medida provisória.
Já se pode perceber os prejuízos advindos de sua
edição, como por exemplo, as milhares de ações de
ferroviários que estavam para ser recebidas e foram
reencaminhadas para discussão.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, além do que
foi exposto acima, impossível não repisar aqui o assunto
do desmedido uso de medidas provisórias por parte deste
Governo, que, desconsiderando os claros requisitos de urgência e relevância previstos na Carta Magna, vem usando
essa ferramenta constitucional de modo excessivo.
Urge a necessidade desta Casa rejeitar expressamente a inapropriada Medida Provisória nº 246
– que desconsiderou sumariamente a sociedade e o
Congresso Nacional – e requerer ao Tribunal de Contas uma auditoria operacional sobre todo o processo,
com o devido acompanhamento das duas Casas Legislativas. Dessa forma, além de eliminarmos o abuso
de poder, estaremos atendendo realmente o anseio da
sociedade e, em especial, dos ferroviários, que esperam a revitalização da Rede Ferroviária Federal S/A,
ou debater melhor essa situação.
Era o que tinha a dizer.
O SR. GUSTAVO FRUET (PSDB – PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, muito se fala do transporte coletivo na busca de
eﬁciência, com preço justo e acessível, principalmente
à população de baixa renda.
Há que se falar em novos modais, em novas
fontes de combustível, como o biodiesel e o gás, na
melhora do gerenciamento, na explosão de algumas
caixas-pretas, principalmente do transporte público
municipal, mas no âmbito do Legislativo algumas iniciativas podem e devem ser feitas pelo menos na defesa do conceito.
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Nesse sentido, Sr. Presidente, reforça essa idéia
o último dado publicado pelo Ministério das Cidades,
que aponta que atualmente quase 35% da população
desloca-se a pé, por falta de condição ﬁnanceira, em
muitos casos, para pagar o transporte coletivo.
Além disso, o transporte acaba onerando de forma
acentuada o orçamento, principalmente de famílias vinculadas a um salário, em especial ao salário mínimo. Como
exemplo, em Curitiba, com uma tarifa de 1,90 reais, uma
pessoa que ganha o salário mínimo pode chegar a comprometer de 35% a 40% do salário só com passagens
de ônibus. Ou seja, só aumentar a tarifa do ônibus não é
mais solução. De forma objetiva, propõe-se 3 medidas.
A primeira é estabelecer, no plano municipal, um limite
na alíquota do ISS para as empresas gerenciadoras do
transporte, sendo que, nesse caso, o reﬂexo é imediato
na planilha. Portanto, há possibilidade de se medir o impacto na redução da tarifa ou no seu congelamento ou
em não inﬂuenciar mais no aumento.
A segunda diz respeito ao plano federal, na redução para zero das alíquotas CIDE, PIS, PASEP e
COFINS, mas determinando às empresas, pessoas
jurídicas, que assinem um termo de ajuste de conduta com o Governo Federal, para que essa redução se
reﬂita na diminuição do preço da tarifa, sob pena de
essa diminuição de alíquota acabar sendo incorporada
como lucro e como ganho e não ser repassada como
benefício ao preço da tarifa.
Por ﬁm, entendendo a competência das Secretarias
Estaduais da Fazenda, uma indicação ao Ministério da
Fazenda para que defenda, nas Secretarias Estaduais
da Fazenda, a redução do ICMS sobre todos os componentes da tarifa do transporte coletivo, a exemplo das
contribuições do Governo Federal, mas também ajustando, para que essa redução reﬂita no preço da tarifa.
São 3 medidas muito pontuais, objetivas. Muito mais do
que um discurso que se ouve há tanto tempo sobre esse
tema, apresenta-se propostas concretas e viáveis, mas
que possam reduzir o preço do transporte.
Por ﬁm, Sr. Presidente, registro um testemunho
de solidariedade ao Líder do PSDB, Deputado Alberto
Goldman. Tive oportunidade de presidir a CPI do PROER, que gerou muita polêmica antes da instalação, à
época, objeto de uma postura muito crítica da bancada do PT, particularmente na Câmara dos Deputados,
cujo Relator foi o Deputado Alberto Goldman, então
do PSDB, ligado ao Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. O meu testemunho é de que o Líder – e naquele momento o Governo —, em momento
algum, estabeleceu qualquer constrangimento, pressão ou tentativa de direcionamento dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito, seguramente, um
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dos temas mais polêmicos, que mais geraram discussão ao longo daquele período.
Faz-se uma confusão muito grande da CPI com
o resultado policial, o que é um equívoco, uma distorção. A CPI pode ter conseqüência criminal, judiciária
e penal. Mas esse não é o único foco e não exclui os
demais. A CPI tem outros fatores de investigação, é um
instrumento tático, democrático do Congresso Nacional.
Portanto, não se confunde o trabalho de uma CPI com
o da Polícia Federal; são questões distintas.
Uma CPI pode ter conseqüências de outra natureza, inclusive política, no sentido positivo, como, por
exemplo, a partir de agora acabar com esse festival de
partido político ter cota para indicar diretoria, principalmente de órgãos que têm verbas polpudas. Muito mais
do que se avaliar quem recebeu dinheiro, por que esse
imensurável interesse de alguns partidos quererem
de forma sistemática indicar diretores, presidentes de
empresas públicas no Governo Federal?
A CPI pode dar um resultado exemplar para o futuro
da administração pública neste País, não só a questão
policial, criminal, mudança legislativa, mas também tentar
estabelecer um freio, a partir de agora, a essa relação
que a cada dia vai se tornando mais promíscua e sem
ingenuidade, sem hipocrisia. Que se diga publicamente
por que alguns partidos fazem tanta questão de ter esses cargos tão polpudos no Governo Federal.
O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB – SC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta oportunidade, reitero posições apresentadas anteriormente a V.Exas., registrando a lamentável manutenção do status quo sobre o câmbio e a
correlação que existe entre os incentivos ﬁscais para
os exportadores.
Estamos vivendo um momento difícil.
O Estado de Santa Catarina tem se ﬁrmado como
um forte exportador, conquistando esse espaço através
de empresas que perseguem a competitividade para
ingressar e acima de tudo para se manter dentro do
mercado global. Essa acirrada competição ainda exige excelência na qualidade dos produtos e serviços,
além de melhor atendimento. Outro contratempo no
mercado das exportações é a artiﬁcialidade cambial,
que nos trai irremediavelmente.
O Governo Federal, sabendo da necessidade e
já colhendo os alvissareiros resultados de se exportar
mais, tem, reiteradamente, por meio dos veículos de
comunicação, divulgado que incentiva as exportações
pela desoneração da carga tributária e da ﬂexibilização
no ﬁnanciamento às exportações. Como nossa realidade é a de taxas de juros das mais elevadas do mundo,
diga-se em relação aos países que pretendem crescer
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e conquistar mercado, falar em ﬁnanciamento é apenas
verbalizar sem trazer resultados efetivos.
Outro ponto a ser analisado, ainda em relação
ao ﬁnanciamento, é que este, em lugar nenhum do
mundo, torna alguém competitivo. A competitividade
resulta da modernização, capacitação e qualiﬁcação, o
que, a juros “competitivos” – entre aspas —, pode ser
ﬁnanciado, ao lado da desoneração tributária.
Registre-se como meritória a recente e corajosa
postura desta Casa em relação à Medida Provisória
nº 232, que este Deputado também se manifestou
contrariamente.
A par da situação do custo de capital, cuja solução
foi sugerida pelo Exmo. Sr. Presidente da República, embora ainda não plenamente assimilada, desponta a extraordinária distorção da questão cambial como mais um
elemento desaﬁador ao empreendedor exportador, causando embaraçosa situação de inviabilidade de negócios,
comprometendo até a continuidade da atividade produtiva
com seus conseqüentes efeitos socioeconômicos.
Sr. Presidente, a questão a ser discutida é esta:
a desoneração tem se transformado em ativos fabulosos para as empresas. Falo isso colocando a palavra
“fabulosos” entre aspas. Capital de giro nem se fala,
haja vista a diﬁculdade em se reaver o que é pago nas
operações pregressas, pois ainda não existe um mecanismo que desonere a origem.
Em Santa Catarina existe em torno de R$480 milhões referentes ao ICMS, em conta gráﬁca, somente nas
empresas que fazem exportação. Em 2004, as autorizações demandaram, em média mensal, de R$12 milhões,
o que representa uma equação cujo resultado agrava a
situação dos credores exportadores a cada mês.
Os paliativos como a MP nº 237, liberando R$900
milhões para subsidiar as obrigações federais da Lei Kandir, não passam de uma ilusão ou efeito golpe publicitário,
pois ao Estado de Santa Catarina corresponde, no decorrer
do ano, apenas 7.52% desse montante, o que equivale a
R$67 milhões – um recurso que se dissolverá com os novos créditos gerados no mesmo período. Assim, ﬁca fácil
constatar como a desoneração das exportações acaba
sendo um engodo ou um conjunto de promessas que não
se cumprem e, conseqüentemente, um problema para o
Governo, para os empresários e para o País.
Urge, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que a
União volte a repassar a perda de arrecadação proveniente
da Lei Kandir, pois as empresas que exportam produtos industrializados, que tinham isenção do ICMS, mesmo antes
da Lei Kandir, agora estão sendo penalizadas, juntamente com as demais exportadoras de produtos primários e
semi-elaborados. Se não forem tomadas providências, em
breve haverá um colapso ﬁnanceiro nessas empresas, o
que vai inviabilizar grande parte das exportações.
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Finalmente, em relação à política cambial, cujos
efeitos temerários já começam a vilipendiar a indústria
manufatureira, acumulando prejuízos e desestimulando a
atividade internacional, cabem medidas céleres no sentido
de oferecer segurança e viabilidade ao grande propósito
nacional de incrementar as relações no comércio global.
Há grande clamor, Sr. Presidente, por um projeto
urgente do Governo, capaz de indicar um norte para o
País. Os empreendedores brasileiros ﬁzeram e continuarão a fazer sua parte; cabe agora ao Governo Federal
e aos Estados cumprir a sua, em consonância com os
legítimos interesses da sociedade brasileira, particularmente a catarinense, em especial a do planalto norte
do Estado, hoje penalizada por circunstâncias sujeitas
ao controle do Governo Federal.
Sr. Presidente, ao ﬁnalizar, solicito a V.Exa. que
divulgue pelos órgãos de comunicação da Casa o pronunciamento que faço, bem como a minha especial
deferência aos ilustres empresários: Osmar Mühlbauer,
Presidente da Associação Comercial e Industrial de São
Bento do Sul; Gerson Sérgio Alves Klaumann, Presidente da Associação Empresarial de Rio Negrinho; Udo
Weihermann, Presidente do Sindicato das Indústrias da
Construção e do Mobiliário de São Bento do Sul; Márcio Rueckl, Presidente do Sindicato das Indústrias da
Construção e do Mobiliário de Rio Negrinho; e Ronei
Milchewsky, Presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Campo Alegre. Essas autoridades
e tantas outras, enﬁm, toda a classe empresarial clama
por uma posição do Governo em relação ao repasse da
Lei Kandir para os Estados, e dos Governadores para
os exportadores. Isso vai capilarizar mais fontes de recursos para toda a sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado Silvio Torres.
DISCURSO DO SR. DEPUTADO
SILVIO TORRES QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, gostaria de fazer uma reﬂexão. A edição
de ontem do Jornal do Senado Federal informa o
seguinte:
“O Senador José Sarney saudou a iniciativa
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva de editar
decreto, publicado ontem no Diário Oﬁcial da
União, instituindo grupo de trabalho intergovernamental para analisar e viabilizar, em 90 dias, a
destinação de terras da União para o Amapá”.
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Louvável a atitude do Presidente da República.
No entanto, o antigo Território Federal de Roraima,
desde a Constituição de 1988, reivindica a legalização e o repasse de terras da União para o Estado, o
que nunca foi feito.
Fico indignado e triste quando vejo o Senador
José Sarney a saudar o Presidente Lula, pois, durante
a promulgação da Constituição de 1988, aquele era o
então Presidente da República e o foi até 1990, mas
não tomou nenhuma atitude a respeito. E por quê?
Porque era Presidente. Quando a pessoa assume o
cargo de Presidente, parece que mudam as situações
ou a situação daquele que assume.
Ratiﬁco minha indignação, porque o Presidente Lula
também deveria, da mesma forma, baixar um decreto
regulamentando e legalizando a situação das terras de
Roraima, que sofre por não poder se desenvolver devido
à maligna pressão dos que assumem a Presidência e não
têm compromisso com o povo e, principalmente, com o
povo de Roraima, que é relegado a segundo plano.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CHICO ALENCAR (PT – RJ. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, destaco que, ontem, a Assembléia Legislativa do meu Estado aprovou projeto de
lei de vários Deputados – inclusive meu, como autor –,
que estava engavetado desde a Legislatura passada e
que proíbe o nepotismo em todos os níveis. É o Rio de
Janeiro, de novo, na vanguarda de algumas iniciativas
políticas necessárias nesta conjuntura.
Por outro lado, Sr. Presidente, trago a palavra da
“desdramatização”. A Comissão Parlamentar de Inquérito
é prerrogativa do Congresso. Assim como haverá CPI
do setor elétrico, provavelmente, haverá também a dos
Correios, e temos de ter tranqüilidade. O grande foco
vai estar não sobre a personagem A, B ou C ou sobre o
palanqueiro X, Y, Z, mas sobre o Congresso Nacional.
Temos de ter serenidade, equilíbrio e realizar uma
boa CPI, cujo objetivo central não é o de prender alguém, mas de propor conjunto de medidas, que podem
ser judiciais e também legislativas, para avançarmos no
combate real à corrupção no Brasil, que é sistêmica,
crônica, endêmica, mas não insuperável.
Assim como o Ministério da Justiça e o Ministério
Público estão atuando com muito vigor nesta área, o
Congresso Nacional deve fazê-lo também. Essa é a
velha posição do PT.
Afastando-se de seu natural comedimento, o ViceLíder do Governo, deputado Beto Albuquerque (PSB/
RS), amparado pela proximidade com o Presidente
da República, produziu, do outro lado do mundo, um
discurso desorientado que chancela o ﬁsiologismo tão
combatido por todos nós. Ameaças de retaliação contra
quem endossou a CPI sobre corrupção nos Correios
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e ﬁm de “pão de ló, cafuné, verbas e obras” compõem
uma linguagem inaceitável para quem exerce mandato
com espírito público, doutrina e projeto de sociedade,
além de desmerecer nosso Governo.
Convencimento político é próprio da dinâmica do
Parlamento; barganha e temor jamais. Urge requaliﬁcar
a base de sustentação do Governo, para que demandas por “diretorias que furem poços”, ameaças e que
tais sejam banidas da nossa relação.
Aproveito para registrar, Sr. Presidente, excelente
artigo do cientista político Léo Lince, membro do Diretório Nacional do PT, publicado no semanário Correio
da Cidadania, intitulado A corrupção sistêmica.
“A chamada ‘operação abafa’ foi procedimento recorrente no governo FHC. Bastava estourar um escândalo de corrupção e, pronto, lá estava
o governo empenhado em barrar a constituição
da CPI para investigá-lo. Uma marca registrada,
a lista não cabe neste artigo. A tal ponto que o
senador Pedro Simon, amigo pessoal do presidente e de sua base de apoio na época, falando
com seu gestual peculiar, formulou a seguinte
máxima: ‘…eu não sei se o presidente Fernando
Henrique rouba, nem se ele deixa roubar, mas
de uma coisa eu tenho absoluta certeza: ele não
deixa investigar de jeito nenhum’.
Alguém se lembra, por acaso, da famosa briga
ACM versus Barbalho? Na época, eram os líderes
dos dois maiores partidos aliados do governo e se
chamaram de ‘ladrão’ e ‘mais ladrão’ na tribuna do Senado, e o primeiro convocou a imprensa estrangeira
para declarar com todas as letras: ‘O Presidente FHC,
para manter a aliança que o sustenta, é tolerante com
a corrupção’. Talvez este seja, segundo a sociologia
rasteira do ex-Presidente, o preço a ser pago para
‘hegemonizar’ o atraso. Um preço muito alto, pois a
consciência digna da cidadania costuma cobrar com
juros tal procedimento.
A natureza do problema atual é a mesma dos casos anteriores. São camadas que vão se superpondo ao
núcleo duro que, enquanto não for revelado, reporá as
peças queimadas com a mesma facilidade com que se faz
compra no mercado. Os ‘valores’ que articulam o capitalismo ﬁnanceiro que nos domina ao sistema político que lhe
fornece base de sustentação estão no caroço do novelo.
O observador atento já está careca de saber. Em todos
os escândalos, nos anteriores, nos que estão em curso
e nos que virão, vige a mesma marca. Basta puxar o ﬁo
da meada que se chegará, inapelavelmente, ao sistema
ﬁnanceiro e aos fundos de ﬁnanciamento de campanha.
Em cima, a fortaleza inexpugnável da casta ﬁnanceira;
em baixo, o intestino grosso da pequena política.
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A corrupção não é uma seqüência de fatos isolados que se repetem. Ela é uma cultura que azeita o
funcionamento da máquina de poder que tritura a nossa
frágil democracia. O estigma de Simon, a julgar pelos
acontecimentos da semana no Congresso, paira agora
sobre a cabeça de Lula. Uma perigosa ameaça que, se
não for conjurada, pode arrastar o governo para mais
uma tenebrosa área de sombras. Fará bem o governo se
partir para a luta em campo aberto, fugindo do facilitário
que pode lhe enredar nas malhas da cumplicidade.
Reunir o que tem de coragem e legitimidade e partir
para a ofensiva em todas as frentes. Acionar os instrumentos de governo, sempre aplaudidos quando agem
contra os corruptos, buscar articulação com a saudável vitalidade do Ministério Público e das entidades da
sociedade civil. Aceitar o desaﬁo da CPI no Congresso
Nacional, que já está severinamente paralisado. Investir
pesado na reforma política, com realce na aprovação
do ﬁnanciamento público exclusivo para as campanhas
eleitorais. Como se sabe, o formato atual é um fator incontrolável de corrupção e de ‘gangsterização’ da política. Enﬁm, buscar amparo na mobilização cidadã para
romper o círculo vicioso da corrupção sistêmica”.
Era o que tinha a dizer. Agradeço-lhes a atenção.
O SR. BISMARCK MAIA (PSDB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, assomo à tribuna
para registrar o artigo intitulado Reﬁnaria, de autoria
do ilustre Desembargador cearense Edgar Carlos de
Amorim, que manifesta sua indignação, a mesma de
todos os cearenses, com o processo de escolha do
Estado que receberá a reﬁnaria da PETROBRAS, uma
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obra tão almejada por todos os nordestinos, especialmente pelo Ceará.
O Desembargador Edgar Carlos de Amorim cita,
nesse artigo publicado no Diário do Nordeste, na edição de domingo, 22 de maio, as providências tomadas
pelo Governo do Ceará, durante a gestão do Senador
Tasso Jereissati, de planejamento e execução de toda
a infra-estrutura para a implantação da reﬁnaria naquele Estado, incluindo a construção do Porto do Pecém
e as bases para a instalação de uma termelétrica e
uma siderúrgica, redes de abastecimento de água e
de energia e transporte ferroviário.
Por ser o nosso Estado produtor de petróleo e
diante da veiculação na mídia e nos órgãos oﬁciais,
há bastante tempo, da necessidade de implantação
de uma reﬁnaria na Região Nordeste, o Governo do
Ceará preparou a área ao redor do Porto do Pecém
para receber o empreendimento; conforme lembra o
autor do artigo, até o Lagamar do Cauípe foi preparado
para ser o ponto ﬁnal de chegada das águas do canal
do São Francisco.
Portanto, quero parabenizar, nesta oportunidade,
o ilustre Desembargador, que mostra claramente como
foi cumprido pelo Governo do Ceará, ao longo dos
anos, o dever de casa para receber esse importante
investimento da PETROBRAS. Por isso, Sr. Presidente,
solicito a V. Exa. que autorize o registro desse artigo
nos Anais e sua divulgação nos meios de comunicação da Casa.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
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O SR. VALDEMAR COSTA NETO (Bloco/PL
– SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, cumpro o doloroso dever de saudar postumamente um dos Parlamentares que mais
honraram esta Casa, graças a seu notável idealismo,
discernimento e honradez. Trata-se do saudoso Deputado Diogo Nomura, que por 5 Legislaturas serviu como
poucos ao nosso País.
Nobres pares, Diogo Nomura nasceu na cidade
de Registro, São Paulo, em 1920, ﬁlho de Hiderkichi e
Teru Nomura. Formou-se em Odontologia pela Universidade de São Paulo e em Direito pela Universidade
de São José dos Campos. Teve longa carreira política,
iniciada com um mandato de Vereador, entre 1951 e
1954, na sua querida Marília, terra por ele adotada.
Graças a seu empenho, trouxe para a cidade 11 faculdades, dentre elas, a de Medicina.
Em 1963, foi eleito para uma cadeira na Assembléia Legislativa de São Paulo, exercendo dois mandatos consecutivos. Mas foi nesta Câmara dos Deputados, a partir de 1971, que Diogo Nomura encontrou
o fórum mais apropriado para o desenvolvimento de
seus talentos e a prestação de serviços à comunidade
que servia. Aqui, com extrema dedicação e peculiar
competência, presidiu a Comissão de Relações Exteriores, mostrando-se, desde o início, um apaixonado
defensor das tradições nipônicas no Brasil, dando voz
à laboriosa colônia japonesa e colaborando de forma
ativa para o diálogo nipo-brasileiro.
Srs. Parlamentares, Diogo Nomura cheﬁou diversas missões no exterior, dentre as quais destacamos
as efetuadas ao Japão, Taiwan, China, Chile, Coréia,
Paquistão, Índia, Itália, Portugal, Espanha, Dinamarca,
Inglaterra, França, Alemanha e Áustria. Representou
o Brasil na Conferência Internacional de Turismo, realizada em Nova Delhi, na Índia. Em Tóquio, no Japão,
pronunciou elogiada conferência sobre a imigração
japonesa no Brasil.
Destacar as condecorações do homenageado,
Sr. Presidente, é tarefa das mais difíceis, mas podemos ressaltar as comendas que recebeu: Ordem
do Rio Branco, no grau de Grande Oﬁcial; Ordem do
Mérito Aeronáutico; Ordem do Congresso Nacional;
Ordem do Tesouro Sagrado, concedida pelo Japão;
e a Ordem do Mérito Diplomático, da Coréia, dentre
inúmeras outras.
Em meu primeiro mandato nesta Casa tive a
honra de conviver com Diogo Nomura, que, com sua
experiência política e bondade de coração, nunca me
negou seus sensatos conselhos e esteve sempre entre aqueles mestres que me ensinavam os caminhos
da vida política e as peculiaridades do processo legislativo. O Deputado Nomura honrou-me sempre com
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seu apoio e prestígio quando fui eleito Líder da nossa
bancada.
Desse convívio retive a certeza de que a política
poderia ser atividade de alto nível desenvolvida por
homens íntegros, orientados pelo sentido público de
nossa missão social.
Ouvir Diogo Nomura falar com entusiasmo dos
benefícios da educação na formação do futuro deste
País, da cultura como forma de aperfeiçoamento da
humanidade e das virtudes inspiradoras do esporte foi
um privilégio que hoje recordo com imensa saudade!
Sr. Presidente, vítima de uma pneumonia atípica,
Diogo nos deixou órfãos em sabedoria, na última quintafeira, em São Paulo, tendo sido velado na Assembléia
Legislativa do Estado, em concorrido velório, ao qual
estiveram presentes o Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, e o Prefeito daquela cidade,
José Serra, do PSDB, dando a exata dimensão dessa
perda, que a todos nos enluta e entristece.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não só a
família e os amigos do saudoso Deputado Diogo Nomura sentem hoje sua inestimável falta, mas todo o
Parlamento Brasileiro, que se lembrará para sempre
de sua cativante personalidade, expressa em sua voz
tranqüila e sábia, porém ﬁrme e decidida, na defesa
dos interesses do Brasil, de modo geral, e das tradições
da valorosa colônia nipônica, em particular.
Descanse em paz, Diogo Nomura!
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
nome da Mesa Diretora, presidida pelo Deputado Severino Cavalcanti, quero externar também os nossos
mais sinceros votos de pêsames pelo falecimento do
colega e grande Parlamentar que foi Diogo Nomura.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado José Thomaz Nonô.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o exercício eventual da Presidência nesta Casa, mormente nas sessões
deliberativas, têm, no plano pessoal, me incomodado
bastante. Não sou na realidade um Deputado burocrata;
sou um Deputado de falar, de agir, de viver o dia-a-dia
desta Casa. Mas noblesse oblige foram os colegas que
me conduziram à Vice-Presidência, e esse gesto generoso dos colegas ao mesmo tempo torna mais escassas as minhas intervenções em plenário. Porém, não
poderia, como Deputado que sou, com muito orgulho,
pela gloriosa terrinha das Alagoas, e Deputado antigo
nesta Casa, deixar de dar uma palavra, um juízo de
valor sobre a celeuma da CPI dos Correios.
Hoje, pela manhã, na sessão extraordinária do
Congresso Nacional – e aqui quero louvar a ﬁrmeza
do Senador Renan Calheiros ao conduzir os trabalhos
do Congresso – tivemos uma sessão saudavelmente
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tumultuada. Digo saudavelmente porque esta deveria
ser a Casa do debate, do confronto ideológico, da troca
de opiniões distintas. Lamentavelmente, o Regimento,
a prática política da Câmara dos Deputados transformou esta Câmara em uma casa de monólogos. Raramente se ouve tese e antítese para que a síntese se
faça na cabeça do eleitor, na consciência do cidadão
brasileiro.
O que ouvi aqui hoje, Sr. Presidente, de certa
forma é desalentador, porque não assistimos, na realidade, a bons discursos sobre a matéria em si, sobre
se houve ou não transgressão de natureza moral, se
houve ou não fato de tal relevância que justiﬁque a
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
O que ouvi foi a nossa Oposição pedir a CPI, como
se isso fosse um fato político isolado; e a defesa do
Governo, na sua quase totalidade, não feria o mérito
da questão, mas simplesmente dizia o seguinte: “Os
senhores, no passado, negaram CPIs etc., etc...”
Sr. Presidente, como Deputado jamais deixei de
assinar nenhum pedido de CPI – nenhum! – em qualquer dos muitos governos que assisti no desempenho
do meu mandato de Deputado.
Eu sou do PFL original, porque votei no Presidente
Lula. Aliás, no Estado de Alagoas, da bancada federal,
quem votou no Presidente Lula foi a Senadora Heloísa
Helena e o Deputado José Thomaz Nonô, que coincidentemente, estão hoje na Oposição. O que houve
aqui foi uma metamorfose monumental. Só que algumas lagartas viraram borboletas, e algumas borboletas
curiosamente voltaram à condição de lagartas
Aqui se discute repetidamente quem apoiava,
quem não apoiava. Vi a faixa. Há Deputados que adoram faixas! O mesmo repúdio que dei nas sessões das
Legislaturas anteriores, dou hoje, quando a faixa me
diverge, mas que não enobrece a Casa. Na realidade,
há um torneio de mea-culpa: “Não, obstaculizamos a
CPI do passado; não, agora é diferente”. Mas, para o
cidadão brasileiro, está passando uma idéia não muito
positiva. Devemos retomar essa discussão e reconduzi-la ao seu leito normal, ético. O comportamento do
Parlamentar ou do partido político ou do cidadão, ou de
quem quer que seja, agride, em princípio, a sociedade
brasileira. Se agride, e se isso sugere investigação no
âmbito de uma CPI, devemos fazê-la.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não defendo a idéia de que CPI liquide governos. É o contrário.
CPI não liquida governos, a não ser que o Governo
Lula esteja se achando igual ao do Collor. Aliás, acho
muitos pontos de contato entre um e outro, mas é uma
opinião pessoal. Mas o único Governo que uma CPI
destruiu ou levou ao seu ﬁnal foi o do Collor. E não
quero que o Governo Lula tenha o mesmo ﬁnal que
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o do Collor. Quero lhe fazer, como lhe faço, oposição
democrática, e sem dúvida alguma pincelada por muito de decepção, uma vez que depositei em S.Exa., no
seu partido, nas suas propostas de campanha, a esperança de um governo muito melhor, que hoje já não
sei se vai se realizar.
Na realidade, o debate de hoje pela manhã nivelou por baixo a representação parlamentar brasileira.
Foi uma disputa de quem melhor usava os artifícios
regimentais e o conhecimentos dos Regimentos do
Congresso Nacional para obstaculizar a constituição
da CPI.
Sr. Presidente, acho deprimente o fato de retirarem assinaturas. Não sou juiz de Deputado; juízes de
Deputados são os eleitores. No entanto, quem assinou
o requerimento de instalação de uma CPI da magnitude da dos Correios sabia o que fazia. Não se trata de
lista, de telegrama de apoio nem de festividade, mas
de algo importante. A dúvida que ﬁca é esta: por que
retirou? ou, por quanto? Esta é a dúvida: por que ou
por quanto se retiram assinaturas?
Não tenho ingenuidade nem boa-fé exageradas
em achar que esses Parlamentares tiveram um insight,
uma iluminação súbita divina. Alguém no corredor disse
que aquela assinatura era pecaminosa: “Retire-a e o
reino dos céus lhe será assegurado!” Aliás, é curial o
comportamento do PTB, do próprio Deputado Roberto
Jefferson, de quem sou amigo pessoal e com quem
tive a honra de chegar a esta Casa no longínquo ano
de 1983. S.Exa. assinou o pedido de CPI e abriu mão
dos cargos do Governo por meio de todos os jornais.
Vinte e quatro horas depois, retira a assinatura da CPI,
mas mantém todos os cargos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esse tipo
de postura, lamentavelmente generalizada, passa para
a opinião pública como um demérito para o Congresso
Nacional como um todo.
Encerro este discurso, Sr. Presidente, dizendo o
que disse ao Presidente da República, na presença
de V.Exa.: “Esse amesquinhar, esse equívoco monumental de um Poder se imiscuir no outro e abastardálo abastarda a si próprio”.
As manchetes dos jornais, as revistas, com ou
sem razão, estão nivelando por baixo os políticos brasileiros. É dever nosso, dos Parlamentares, dos 513
Deputados e Deputadas desta Casa, procurar como,
onde e de que maneira podemos reverter essa imagem
que só nos faz denegrir e não aperfeiçoa em nada a
sociedade brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
O SR. JÚLIO DELGADO (PPS – MG. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, eu vim a esta sessão trazer e trans-
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crever a leitura de um carta que me foi entregue pela
União dos Ferroviários Aposentados, de Juiz de Fora
e Região. O nosso Vice-Presidente José Thomaz Nonô
conclamou esta Casa para discutir politicamente, para
fazer o debate, que tão pouco temos tido, e disse que
este Parlamento virou uma casa de monólogos e que
falamos para poucos Parlamentares, com exceção da
sessão de hoje de manhã. Essa prática utilizada ou
discutida, pouco regimental, mas formalmente utilizada
hoje pela manhã nesta Casa, já fora utilizada pela atual
Oposição, antes Governo, quando muitas vezes retirou
assinaturas para inviabilizar CPIs, Sr. Presidente.
Eu mesmo, no exercício dessa Legislatura, fui
autor de um pedido de CPI que ﬁscalizaria o processo de privatização do setor de telecomunicações,
principalmente de uma agência que fez empréstimos
pelo Banco do Brasil, a par da questão de ações das
companhias que compraram uma rede de telecomunicações. Pois essa CPI foi invalidada, posteriormente,
com a retirada de assinaturas daqueles que então faziam parte da Oposição; o Governo então temia que
ela fosse instalada.
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Portanto, essa é uma prática parlamentar desta
Casa. Assinei a CPI e, talvez, retire a assinatura. Mas
temos de voltar a fazer debates nesta Casa.
Depois da fala do Deputado José Thomaz Nonô,
gostaria que discutíssemos um pouco sobre a sessão
de hoje de manhã. Um dos itens previstos para a Ordem do Dia de hoje é a Medida Provisória nº 246, que
trata da Rede Ferroviária Federal.
Sr. Presidente, solicito seja dada como lida uma
carta que me foi encaminhada pela União dos Ferroviários Aposentados de Juiz de Fora e região. São mais
de 30 mil aposentados e pensionistas preocupados com
a situação da rede e que ainda não encontraram, por
parte do Relator designado, Deputado Inaldo Leitão, um
destino para os aposentados e pensionistas que ﬁzeram
a história ferroviária deste País. Acredito que outros
Parlamentares da nossa região também a receberam.
Espero que chegue a todos os Deputados, ao Relator
Deputado Inaldo Leitão e a todos os interessados na
discussão de um destino melhor para os aposentados
e pensionistas da Rede Ferroviária Federal.
CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:
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O SR. GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
registro com muita satisfação a inauguração, hoje, no
Município de Alcântara, Estado do Maranhão, de um
grande centro de ensino médio ﬁnanciado pelo Governo Federal, por intermédio do Projeto Alvorada. É uma
luta antiga, data do ano 2000 o início do projeto.
Trata-se de uma cidade histórica, um dos sítios mais
importantes da história e da arquitetura brasileiras. E por
esse motivo Alcântara tem enorme diﬁculdade em ceder espaços sem que se agrida a sua formação arquitetônica.
Para muitos, este assunto não deveria ser abordado
no âmbito da Câmara dos Deputados, mas faço este pronunciamento porque se trata da primeira grande escola
de ensino médio no Município, que sedia a base espacial
brasileira e, brevemente, em razão do acordo Brasil–Ucrânia, possibilitará que se transﬁra ao Brasil tecnologia aeroespacial, em benefício de toda a população.
Parabéns, Prefeita de Alcântara, Governo Federal
e povo da cidade, por essa inauguração.
Muito obrigado.
O SR. DARCI COELHO (PP – TO. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, em pronunciamento anterior destaquei o
empenho do Ministro das Cidades Olívio Dutra em fazer com que o Ministério cumpra uma das suas mais
importantes missões: reduzir o preocupante déﬁcit
habitacional do País, de forma a assegurar moradia
digna à totalidade dos brasileiros.
Temos de reconhecer os signiﬁcativos avanços
do Ministério nessa área, particularmente pela estreita
parceria e pelo apoio que tem merecido da Caixa Econômica Federal. Entretanto, sabemos que outro desaﬁo
ainda maior se apresenta: levar saneamento básico à
maioria das residências em todo o País.
Sabe-se que historicamente o País pouco investiu em
saneamento ambiental, seja pela falta crônica de recursos,
seja pelo fato de a questão nunca ﬁgurar na agenda de
prioridade dos governantes, em parte por tratar-se de investimento que “não rende votos”, como se costuma aﬁrmar
sobre empreendimentos de pouca visibilidade política.
Felizmente, o Ministro Dutra tem demonstrado uma
grande sensibilidade no tratamento da questão do saneamento ambiental e uma visão bastante lúcida dessa área,
reconhecendo que saneamento é saúde, é dignidade de
vida; tanto que, pelos números apresentados até agora, o
Ministério das Cidades comprova que nunca se investiu
tanto em saneamento no Brasil como atualmente. Entre
2003 e 2004, o setor recebeu verbas que ultrapassam os
R$5 bilhões, beneﬁciando cerca de 5,6 milhões de pessoas, o que representou um crescimento de 112% em
relação aos desembolsos veriﬁcados em 2001 e 2002,
os 2 últimos anos do Governo anterior.
Apesar desse empenho, dados do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística – IBGE revelam que
mais da metade da população brasileira continua sem
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serviço de coleta de esgoto e cerca de 25% não dispõem de água potável em suas residências.
Para tentar mudar essa realidade, o Ministro Olívio
Dutra acaba de encaminhar a esta Casa o projeto da
Política Nacional de Saneamento Ambiental, que prevê
a regulação desse importante setor de infra-estrutura.
A proposta, entregue pessoalmente pelo Ministro ao
Presidente da Câmara Severino Cavalcante, visa regular e ampliar as parcerias com o setor público para
enfrentar os desaﬁos da área de saneamento, que há
20 anos não conta com uma política federal.
Com controle social e planejamento eﬁciente, o projeto prevê para as próximas duas décadas que todos os
brasileiros terão abastecimento de água e coleta de esgoto e de lixo. Propõe também que se leve água potável
para as comunidades indígenas, quilombolas e povos da
ﬂoresta. O Ministro estima em R$178 bilhões os recursos necessários à viabilização desse propósito. Grande
parte desses recursos virá do setor público; entretanto, o
Governo espera uma maior participação do setor privado
na viabilização desse grande mutirão nacional em favor
da melhora do saneamento ambiental no Brasil.
De acordo com o Ministro, cerca de 70% do esgoto produzido no País é jogado in natura no lençol
freático, com enormes prejuízos para toda a sociedade
brasileira, tendo em vista os efeitos maléﬁcos para o
meio ambiente e para a saúde pública. Isso sem falar
na grande carência no que se refere à qualidade da
rede, que faz o tratamento da água com custo bastante
elevado e enorme desperdício.
Como o tema mais polêmico é a titularidade do
serviço, ou seja, a quem cabe a responsabilidade pela
operação do sistema, o projeto de Política Nacional de
Saneamento Ambiental deixou de fora essa questão. Com
isso, deverá ﬁcar a critério do Supremo Tribunal Federal
– STF a decisão sobre a responsabilidade da prestação
desses serviços, se dos Estados ou dos Municípios.
Pela importância e pela oportunidade do tema,
espera-se uma tramitação rápida da matéria nas duas
Casas do Congresso Nacional. Aﬁnal, temos que entender que a melhora das condições de saneamento
é garantia de melhor saúde para as pessoas.
Como a proposta procura universalizar o acesso desse serviço a toda a população, é possível que
com a nova política nacional pequenos Municípios que
nunca imaginaram ter saneamento possam em breve
contar com esse serviço.
O problema da carência de saneamento, aliado
ao do analfabetismo e ao da pobreza, ainda constitui
um dos maiores desaﬁos dos países menos desenvolvidos. Estudos da Organização Mundial da Saúde
– OMS e do Fundo das Nações Unidas para a Infância
– UNICEF revelam que mais de 2,6 bilhões de pessoas não dispõem de condições sanitárias básicas e
bilhões consomem água não potável. Além disso, as
iniciativas dos países voltadas para o cumprimento das
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Metas do Milênio, que previam a redução da pobreza
e a melhora das condições de higiene e de acesso à
água potável no mundo até 2015, não estão atendendo
a esses objetivos. Relatório divulgado por esses organismos, referente ao período de 1990 a 2003, mostra
que as Metas do Milênio estão muito mais longe de
serem alcançadas do que o esperado.
O UNICEF e a OMS reconhecem que o programa
para garantir água potável em alguns países está bem
encaminhado, mas apesar disso, segundo o relatório, em
outros países houve retrocesso na cobertura das necessidades de higiene e abastecimento de água potável para
a população, em decorrência da falta de investimentos no
setor, aliada à urbanização crescente e desordenada dos
países industrializados ou em vias de desenvolvimento.
De acordo com o UNICEF, a crescente disparidade entre ricos e pobres em matéria de higiene é
responsável pela morte de cerca de 4 mil crianças
anualmente no mundo. Satisfazer as necessidades
das pessoas menos afortunadas nessa área é vencer
uma batalha crucial contra um inﬁndável número de
doenças. E esse é o desaﬁo que o Governo brasileiro
tenta enfrentar, ao elaborar a nova Política Nacional
de Saneamento Ambiental. Portanto, é importante que
esta Casa dê sua parcela de contribuição a esta nobre
causa, aprovando matéria tão essencial e oportuna.
Muito obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, foi com um misto de estupefação
e nojo que a sociedade assistiu nos últimos dias à
divulgação de vários casos de corrupção em todo o
País. A volúpia e a cara-de-pau desses abutres que
se locupletam com o dinheiro público chocaram toda a
sociedade, principalmente pela desenvoltura com que
relatam suas práticas criminosas.
Esse mar de lama que assola o Brasil necessita
ser refreado, sob pena de agravar ainda mais o descrédito da sociedade nas instituições.
Fiquei ainda mais chocado, Sras. e Srs. Deputados, com a prisão de vários Prefeitos e ex-Prefeitos
de Municípios do Estado de Alagoas, que estavam
desviando os recursos destinados para a merenda
escolar.
Desviar o dinheiro da merenda escolar é uma monstruosidade, um dos crimes mais abjetos que um indivíduo
pode cometer. Quem conhece in loco a realidade das
escolas públicas do interior, principalmente em Regiões
pobres como o Nordeste, sabe que a merenda escolar
é a única isca capaz de atrair as crianças. Assim como a
minhoca no anzol atrai o peixe, a merenda escolar atrai
as crianças. A maior parte delas só conta com a merenda
escolar como refeição diária, e é por isso que continuam
freqüentando as aulas. É comovente acompanhar a avidez com que devoram aquela dádiva que é a merenda
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escolar. Retirar delas esse sagrado alimento ou impedir
que muitos o recebam é um dos crimes mais hediondos
cometidos por um administrador público.
A merenda escolar consiste no mais bem sucedido programa de alimentação do País. Instituída há
mais de 50 anos, atende a uma clientela de quase 40
milhões de crianças. Só em São Paulo mais de um
milhão de alunos são atendidos.
Apesar de representar em muitas localidades pobres
a única refeição diária das crianças, a merenda escolar
ainda é insuﬁciente para suprir as necessidades diárias
de calorias e proteínas. Essa insuﬁciência torna-se ainda
mais grave quando os recursos são desviados por administradores inescrupulosos. Os males que isso causa para
o futuro das novas gerações são incalculáveis.
Há muito a merenda escolar é objeto de denúncias
de irregularidades por todo o Brasil. Em 2000 um Prefeito
do interior do Pará foi acusado pelo coveiro do cemitério
local de mandar enterrar merenda escolar com prazo de
validade vencido. No mesmo ano, a Secretaria Federal
de Controle detectou irregularidades em 344 das 1.302
escolas investigadas – ou seja, em 26% delas.
Em 2001, por falta de prestação de contas, 650
Municípios tiveram suspensos os repasses para merenda escolar, prejudicando-se 2,1 milhões de crianças. Em 2003 a Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça investigou a formação de cartel
entre as empresas que distribuíam merenda escolar
para as escolas do Município do Rio de Janeiro.
O Estado brasileiro, Sr. Presidente, é um grande
patrocinador de iniqüidades. Sua ruína inibe o trabalho
honesto e favorece o enriquecimento ilícito. A solidariedade, a boa-fé e a ética são qualidades em desuso. A sociedade vê-se dominada pela perplexidade ao
acompanhar em tempo real as gravações de políticos
e executivos apanhados com a mão na massa, pormenorizando com chocante crueza os métodos utilizados
em suas falcatruas.
Que País é este em que até os programas sociais
como os de merenda escolar e bolsa-alimentação são
alvos de desvio e de corrupção? Que País é este em
que as virtudes são obscurecidas pela degradação do
poder e pela impunidade?
Quero, portanto, reiterar o meu repúdio e a minha
vergonha pela ação desses Prefeitos e ex-Prefeitos
de vários Municípios, que foram presos na Operação
Gabiru, desencadeada pela Polícia Federal. Espero
que as ações bem sucedidas da Polícia Federal sejam
acompanhadas pelo rigor da Justiça com a exemplar
punição desses maus administradores.
O SR. SANDES JÚNIOR (PP – GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, defendo que esta Câmara dos Deputados
se transforme no mais democrático canal de discussão de grandes temas que interessam à população
brasileira. Nesse sentido, trago ao conhecimento dos
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nobres pares desta Casa um brilhante artigo do jornalista ambientalista Washington Novaes, que alerta
sobre o custo ambiental dos agrotóxicos.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as notícias que chegam do campo não são nada animadoras:
empresas multinacionais promovem um pesado lobby
para emplacar uma extensa gama de agrotóxicos junto
a produtores rurais.
Em seu brilhante artigo, publicado na edição do
dia 19 próximo passado de O Popular, artigo esse que
peço seja transcrito aos Anais desta Casa, Washington
Novaes assinala: “É curioso que a notícia do envenenamento de 9 pessoas em Pernambuco por uma pizza à
qual fora misturado um pesticida organoclorado tenha
tido na comunicação brasileira muito mais destaque
que um dos itens de pesquisa divulgada há poucos
dias pelo IBGE, que mostrava os agrotóxicos como
a segunda maior causa de contaminação da água
no País – só perdem para os esgotos domésticos. A
notícia dramática de um episódio localizado interessa
mais ao modelo hollywoodiano de comunicação que
a análise do problema nacional gravíssimo.”
O jornalista observa que os números do IBGE
precisam servir como um brado de alerta em todo o
País, inclusive no Centro-Oeste e em Goiás. Segundo ele, dos 5.281 Municípios que têm atividade agrícola, nada menos de 1.134, ou seja, 21,5% do total
declararam ter solos contaminados por agrotóxicos e
fertilizantes. Vejam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
gravidade dessa informação!
Das cidades que declararam ter problemas com a
qualidade da água, 43% consideraram esses produtos
como a principal causa. Embora esteja em vigor desde
2002 a legislação que proíbe o descarte de embalagens de agrotóxicos a céu aberto – eles têm de ir para
postos de recolhimento –, 978 Municípios declararam
que aquela continua sendo a destinação, e só em 600
municípios há pontos de coleta, o que é um claro sinal,
Sr. Presidente, de que a coleta seletiva das embalagens de agrotóxicos não vem funcionando.
Washington Novaes ressalta que “a pesquisa do IBGE
não disse, mas está em outros relatórios internacionais:
chegam a cada ano aos oceanos – levadas pela erosão
dos solos agrícolas, que carreia sedimentos para os rios
– cerca de 100 milhões de toneladas de fertilizantes, que
estão provocando forte eutroﬁcação, proliferação de algas;
no processo de decadência, as algas secas arrastam para
o fundo do mar boa parte da microbiodiversidade marinha;
e essa é uma das causas principais da duplicação em 20
anos da área marinha já morta, desertiﬁcada (há áreas
de até 70 mil quilômetros quadrados)”.
Não poderiam ser piores as informações.
Diante de tão graves danos ambientais, o jornalista
lembra que poucos dias antes da divulgação da pesquisa
do IBGE foi realizada em Punta del Este, no Uruguai, a
reunião dos 151 países – incluindo o Brasil – que aprova-
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ram a Convenção de Estocolmo sobre Poluidores Orgânicos Persistentes, altamente danosos ao meio ambiente
e perigosos para a saúde humana. São 12 os pesticidas
e produtos químicos industriais que podem causar morte,
daniﬁcar sistemas naturais e sistemas reprodutivos, e provocar câncer, entre outros dramas. Desses 12, 7 são agrotóxicos: Aldrin, DDT, Endrin, Mirex, Toxafeno, Heptacloro e
Clordano; 2 são produtos químicos industriais: hexaclorobenzeno, ou HCB, e bifenilas policloradas, as chamadas
PCBs; os outros 3 contêm dioxinas e furanos, liberados
na incineração de lixo e materiais a céu aberto.
Com propriedade, Novaes lembra que na reunião de
Punta del Leste foi pedida a inclusão de mais 4 produtos
nessa lista, para terem seu uso banido. A Noruega pediu
a inclusão do pirrorretardante éter de pentabromodifenilo;
o México, dos hexaclorociclohexanos; a União Européia,
do pesticida clodecona e do pirorretardante hexabromobifenil. Todos são produtos que duram décadas, evaporam,
migram para lugares distantes e acumulam-se no tecido
adiposo de pessoas e animais.
O jornalista conclui que o Brasil é um dos maiores
consumidores de agrotóxicos e fertilizantes no mundo:
em torno de US$3 bilhões anuais. Só de fertilizantes
são mais de 20 milhões de toneladas anuais. No mundo,
o comércio anual de agrotóxicos é de cerca de US$30
bilhões por ano, dois terços dos quais divididos entre
apenas 6 empresas produtoras.
A devolução de embalagens de agrotóxicos no
País tem aumentado. Em 2004 foram 14.825 toneladas,
das quais 12.858 foram recicladas e 1.967 incineradas. Mas 30% das embalagens não foram recolhidas,
ainda que o País seja apontado como o líder mundial
em recolhimento – embora diﬁcilmente mantenha essa
posição se a comparação não for apenas pelo número
de embalagens e leve em consideração área plantada
e outros fatores. Goiás está em 4º lugar em recolhimento, depois de São Paulo, Paraná e Mato Grosso, com
mais de 1.300 toneladas recolhidas, ou mais de 800
mil vasilhames, em 2004, e 7 postos de recebimento:
Goiânia, Catalão, Luziânia, Mineiros, Morrinhos, Rio
Verde e Goianésia.
Ainda assim, agrotóxicos continuam a representar riscos para a saúde humana. Estudos da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA mostraram
que 22,17% das frutas, verduras e legumes vendidos
em supermercados têm excesso de agrotóxicos.
Em Goiás, a SANEAGO constatou há pouco tempo alta concentração de agrotóxicos organofosforados
no Rio das Almas, que serve às cidades de Ceres,
Uruana e Carmo do Rio Verde. Os organofosforados
podem provocar intoxicações graves, distúrbios mentais, depressão e degeneração do sistema nervoso
central, entre outros males.
Num Estado onde a cadeia da agropecuária é
apontada como responsável por 60% do Produto Interno Bruto, é preciso ter muito cuidado. Um relatório
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recente da União Européia, o Atlas do Solo Europeu,
mostra que mais de 16% dos solos europeus estão
afetados pela degradação. No Leste Europeu essa
degradação chega a 33% dos solos, e essa é uma
das causas da concessão de dezenas de bilhões de
dólares anuais para agricultores europeus, para que
invistam na correção do problema, inclusive não plantando, dando descanso aos solos. Entre as principais
causas da degradação dos solos está o uso excessivo
de fertilizantes e agrotóxicos, aponta o relatório.
Mais perto, em Mato Grosso do Sul, segundo o Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, em 10 anos foram
registradas 1.355 notiﬁcações de intoxicações, das quais
506 foram tentativas de suicídio por ingestão de agrotóxicos, resultando em 139 mortes. A quase totalidade das
vítimas apresentava quadro de depressão e trabalhava em
lavouras de algodão com alta demanda de inseticidas.
De acordo com aquele Centro, nem precisaríamos
sair do Estado para nos preocuparmos. Bem perto de
Goiânia, em Goianápolis, por exemplo, há cerca de 1
ano e meio o autor do artigo recolheu relatórios de autoridades que disseram haver uso excessivo de agrotóxicos inviabilizado a produção de tomates no Município
que se intitulava a “capital brasileira do tomate”. O uso
excessivo de agrotóxicos provocou o aparecimento de
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predadores mais resistentes, que exigiram mais agrotóxicos, que provocaram mais resistência etc. etc. Chegouse a praticar duas pulverizações por dia, o que acabou
afetando a própria microfauna do solo, um dos fatores
responsáveis pela fertilidade. A queda na produtividade,
aliada aos altos custos no uso de insumos químicos,
inviabilizou a produção, que passou a deslocar-se para
Municípios vizinhos, em terras compradas ou arrendadas, e infelizmente com os mesmos métodos.
Mas em Goianápolis, diziam os depoentes, o ﬁm
da produção signiﬁcou também o fechamento ou decadência de hotéis e pensões, restaurantes e lanchonetes,
postos de gasolina e empresas de transporte, além da
perda de postos de trabalho no campo. O saldo ﬁnal foi
uma intensa pressão sobre a Prefeitura, para viabilizar
a migração para a Europa e os Estados Unidos.
Os exemplos, portanto, são bem visíveis. É preciso ter cuidado para que isso não vire novela, sem se
dar solução a um problema real.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço
o apreço a V. Exa., que me garantiu a palavra de forma
absolutamente democrática.
Muito obrigado.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:
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O SR. CARLOS NADER (Bloco/PL – RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, existem no Brasil inúmeros projetos
municipais e estaduais – e, é claro, há também os federais, em tramitação no Congresso Nacional – com
o objetivo de acabar com uma das mais esdrúxulas e
inaceitáveis taxas cobradas dos brasileiros: a assinatura de telefones ﬁxos.
Creio que todos os nobres colegas já receberam
de algum conhecido o pedido de se apresentar um
projeto de lei no sentido de acabar com essa anomalia em um serviço essencial para a população – que,
a bem da verdade, já deveria ter sido eliminada há
muito tempo.
O sistema de telefonia é uma caixa preta que o
consumidor não consegue abrir. Não é à toa, portanto,
que as empresas do setor estejam sempre na ponta
entre as campeões de queixas dos consumidores. É
mesmo uma caixa preta, Sr. Presidente, porque ninguém sabe o que está verdadeiramente pagando, além
de uma assinatura básica que é um acinte ao direito
do consumidor.
O telefone, Sr. Presidente, é um serviço como o
gás, como a luz elétrica, e a cobrança de assinatura é
única entre eles. Na verdade, a cobrança de assinatura vem do tempo de inﬂação muito elevada, em que o
telefone, como todos lembram, era um artigo de luxo;
valia tanto quanto um carro usado em bom estado, e era
aceito como entrada em negociações imobiliárias.
A privatização das telefônicas e a abertura da
telefonia celular fez do telefone um artigo comum,
ao alcance da maioria dos brasileiros, sobretudo nas
cidades maiores; mas a assinatura básica, esse verdadeiro assalto ao bolso do consumidor, foi mantida,
e as empresas lutam com unhas e dentes para que
não seja extinta.
É preciso, Sr. Presidente, acabar com essa forma
de ganho fácil das empresas. As pessoas já pagam
contas telefônicas sem saber, na verdade, se tudo que
lhes é cobrado foi mesmo utilizado. É como a história
dos pulsos, que ninguém tem como controlar, ninguém
sabe a medida em que vão sendo cobrados – o que
é curioso, porque as empresas conseguem controlar
o tempo dos telefonemas inclusive nos orelhões, desde os tempos das ﬁchas; hoje são utilizados cartões
magnéticos e da mesma forma o crédito constante
neles é perfeitamente controlado pelas operadoras; no
entanto, elas asseguram que não há como controlar
o tempo nos aparelhos ﬁxos para prestar um serviço
transparente aos assinantes. E assim, dia após dia, o
consumidor vai sentindo-se lesado, desamparado, à
espera de que a legislação aja a seu favor.
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Então, Sr. Presidente, é preciso agir e acabar com
esse absurdo, e para isso o consumidor pode contar
com o meu pleno apoio.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é natural
que emprego, segurança e saúde estejam no topo da
lista de preocupações do povo brasileiro, conforme
demonstram freqüentes pesquisas. O emprego é a
forma de viver em dignidade, como todo ser humano
necessita. A segurança é uma sensação de que todos
nós precisamos para nos sentirmos realmente livres
para ir e vir, direito esse assegurado pela Constituição.
A saúde é fundamental para todas as pessoas, independentemente da posição social. Se esses 3 itens
notadamente não vêm sendo garantidos, há ainda um
outro que considero extremamente importante mas é
muito pouco discutido; realmente, tem merecido pouca importância por parte dos governantes. Reﬁro-me
à questão da casa própria.
O déﬁcit habitacional brasileiro é imenso. Na maioria das cidades, um considerável número de pessoas
vive em casas ou barracos construídos em áreas de risco. Milhões de brasileiros pobres são, lamentavelmente
obrigados, a decidir entre comer e pagar o aluguel.
O Brasil há muitos anos necessita de uma agressiva política habitacional. Ainda que se possa dizer
que há investimentos nesse sentido, eles estão muito
distantes das necessidades do País. O resultado é
que as iniciativas não conseguem reduzir consideravelmente a demanda.
Hoje, em tempos de inﬂação sob controle, parece
que tanto os Governos quanto os cidadãos têm dado
pouca importância a esse fenômeno. Nos tempos de
inﬂação alta, em que o aluguel era reajustado constantemente – primeiro o reajuste era anual, depois passou
a ser semestral – e o impacto nas contas mensais do
inquilino era muito forte, dava-se mais atenção e havia
maior espaço para a discussão daquilo que era chamado de “o sonho da casa própria”. Agora os aluguéis
não sobem, aparentemente, tanto quanto naquela época, mas ainda assim, embora talvez as pessoas não
estejam percebendo, têm um peso considerável no
orçamento das famílias que não têm teto próprio. Além
disso, sem condições de pagar, milhões de brasileiros
vão abrigar-se em barracos e casebres construídos
sem qualquer precaução em áreas de risco.
O País precisa pensar mais nessas pessoas,
Sr. Presidente. A casa própria dá segurança e dignidade às pessoas. Por mais humilde que seja, é uma
propriedade de cidadania, é algo que os pais podem
deixar para os ﬁlhos. Portanto, não faz sentido que o
assunto não mereça uma maior atenção de todas as
esferas da Administração.
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Um amplo programa de casa própria é importante
para combater o déﬁcit habitacional. O trabalho conjunto do Governo Federal com Estados e Municípios
pode amenizar consideravelmente as agruras daqueles
que pagam aluguel ou que vivem em áreas perigosas
porque não têm condições de pagar.
É obrigação do poder público dar moradia a quem
não tem, e principalmente em condições dignas.
Muito obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PMDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Brasil, desde a colonização, é um
grande empreendedor agrário. Mesmo durante o auge
da economia mineradora, com a enorme produção de
ouro e diamantes, a agricultura produziu mais benefícios econômicos. Enquanto as cidades paulistas no
século XVIII faziam resplandecer suas riquezas, era
o açúcar nordestino que gerava os maiores lucros. A
hegemonia rural consolidar-se-ia no século XIX, com a
potencialidade do café e a extração da borracha. Geradora de fausto em plena selva amazônica, a atividade
seringueira apenas ameaçou, na geração de divisas,
a supremacia da cafeicultura de São Paulo.
Feita a revolução industrial no País, nas primeiras
décadas do século passado, a agricultura continua a
gerar desenvolvimento econômico, a garantir poder de
compra e a produzir colheitas que se superam.
Vale ponderar que nos últimos 40 anos o setor agropecuário sofreu todos os tipos de revezes,
mudanças de rumo nem sempre acertadas, crises
institucionais e políticas internas equivocadas. Vitórias e derrotas no mercado exterior deixaram o setor
vulnerável, mas ele seguiu prosperando. Hoje a nossa agricultura está modernizada e compete em pé
de igualdade, em inúmeras áreas, com produtos dos
Estados Unidos e da União Européia. E mais: ampliamos nossas negociações com a Ásia e com a África.
Nosso País ainda é um dos maiores exportadores de
alimentos do mundo. E com seus cerca de 90 milhões
de hectares de terras virgens, aráveis e disponíveis,
tem potencial para se tornar o maior produtor agrícola
mundial em 10 anos.
Destaco que o agronegócio é um setor cujo crescimento é 6 vezes superior à média nacional, representa 33% do Produto Interno Bruto, graças aos esforços
de mais 4,5 milhões de proprietários rurais, emprega
27% da força total de trabalho e responde por 42% das
exportações brasileiras, que atingiram um patamar total de US$96 bilhões em 2004, proporcionando saldo
positivo de US$33 bilhões na balança comercial.
Esse distinto segmento da economia pode expandir-se ainda mais. Para isso, porém, é preciso
enfrentar as diﬁculdades e ampliar a competitividade.
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Os obstáculos vão desde a ampliação do crédito ao
setor até as reformas constitucionais. Passa também
por assuntos contemporâneos, como a redução das
taxas de juros e do Custo Brasil, e uma melhor distribuição de renda.
Não há dúvidas de que a nossa Nação é enormemente poderosa quanto às atividades agrícolas, sendo
destaque no cenário global, e tem capacidade para ser
a principal potência nesse ramo. Então, é necessário
investir em programas criativos e lavar para o campo,
por exemplo, projetos que dêem maior capacidade
empreendedora aos agricultores.
Por ter plena consciência da força e do êxito do
agronegócio nacional, não posso deixar de destacar
os responsáveis por grande parte desse crescimento.
Hoje, 25 de maio, é o Dia do Trabalhador Rural. Nesta
oportunidade, rendo minhas sinceras homenagens aos
24 milhões de dedicados trabalhadores rurais que muitas vezes são encobertos por emaranhados de valores
e porcentagens, mas com certeza são imprescindíveis
para o sucesso do desenvolvimento nacional.
Parabéns, trabalhadores rurais de São Paulo e
do Brasil!
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a cada dia os
indivíduos têm mais consciência de que todo vício é
sempre um mau costume e traz para quem o adquire
sérias conseqüências e até mesmo a morte.
Encontram-se no seio da nossa sociedade maus
procedimentos que se tornaram vícios desde os primórdios da nossa civilização. Dentre eles podemos
apontar o alcoolismo, o tabagismo e a dependência
química.
Na atualidade, o álcool é o psicotrópico mais difundido no Brasil. Seu consumo chega a ser maior do
que o do leite, segundo o Escritório das Nações Unidas
para o Controle de Drogas e Prevenção ao Crime. Além
do fácil acesso – a venda de bebidas alcoólicas para
menores de idade é descontrolada –, a permissividade, com a tradição de “beber socialmente”, colabora
para o consumo desenfreado.
Não se pode desconsiderar que o álcool é classiﬁcado como uma droga, mas lícita e, portanto, tolerada. Para se ter uma idéia, mais da metade dos jovens
brasileiros toma constantemente bebida alcoólica. A
maior parte do grupo bebe em festas e ocasiões sociais, mas há também os que costumam ingerir esse
líquido ópio cotidianamente.
Por sua vez, o uso do cigarro, um hábito tido como
elegante pela sociedade, é cada vez mais adotado por
milhões de pessoas, sem distinção de raça, credo ou
classe social. Encontram-se com freqüência fumantes
que podem ser classiﬁcados como verdadeiras máqui-
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nas humanas, consumindo de 3 a 4 maços de cigarros,
num total de 80 cigarros, por dia.
Lastimavelmente, o tabagista ignora que seu vício prejudica não somente a sua própria saúde como
também a dos que o cercam. A fumaça produzida pelo
cigarro é tão nociva às boas funções orgânicas quanto
a nicotina absorvida pelo fumante.
De acordo com estudiosos, a nicotina, além de
prejudicar seriamente os pulmões, produz uma enzima
que provoca mais rugas nos fumantes do que fortes
raios solares ultravioletas.
Desse modo, não devem ser permitidas as propagandas coloridas e enganosas de álcool e tabaco que
são apresentadas por alguns canais televisivos.
As conseqüências geradas pela nicotina e pelo
álcool são, além da morte prematura, sérias enfermidades como câncer, cirrose hepática, úlceras, tuberculose, inúmeras doenças neurológicas e cardíacas
e o completo descontrole humano, gerando violência,
criminalidade, desemprego e distanciamento das virtudes e dos princípios cristãos.
É preciso estimular políticas de combate ao uso
de drogas para eliminar a preocupação que atormenta o mundo em que vivemos. Reconheço que muitas
providências para o ﬁm do problema vêm sendo tomadas, mas infelizmente o que se tem observado é a
maior intensidade da sua propagação. Assim, há que
se tocar na consciência das pessoas, mostrando-lhes
que o melhor para todo ser humano é praticar as virtudes, pois quem cultiva o vício encarna-se nele, deﬁnha, murcha, torna-se submisso à dependência, ﬁca
apático e principalmente contribui para degradação de
si mesmo e do próximo.
Por ter evidenciado algumas fraquezas das ações
humanas, julgo ter suma relevância apresentar a máxima do pensador Orison Sweet Marden: “O início de
um hábito é como um ﬁo invisível, mas a cada vez que
o repetimos ele reforça o ﬁo, acrescenta-lhe outro ﬁlamento, até se tornar um enorme cabo que nos prende de forma irremediável, no pensamento e na ação”.
Portanto, para evitar a degradação moral e física, é
fundamental manter distância dos maus costumes e
dos hábitos prejudiciais à vida que circundam nossa
existência.
Registro ainda que mesmo para quem tem vícios
e pensa que eles são solidiﬁcados nunca é tarde para
inverter as condições de vida; basta acreditar na possibilidade de mudança e ter persistência, pois para os
conﬁantes em Deus tudo é possível.
Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que meu pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação
desta Casa Legislativa.
Muito obrigado.
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O SR. ADEMIR CAMILO (Bloco/PL – MG. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar o lançamento, promovido
pelo SEBRAE, no último dia 23, em Belo Horizonte, da
Frente Empresarial pela Lei Geral da Pequena Empresa, que reuniu empreendedores e lideranças regionais
mineiras. O objetivo dessa mobilização é proceder a
uma pressão democrática, de sorte a fazer com que
a pequena empresa ocupe seu papel no desenvolvimento do País.
O projeto, de acordo com o Presidente do SEBRAE, Paulo Okamotto visa à criação de um imposto
único que reúna os tributos municipais, estaduais e
federais a serem pagos pelas micros e pequenas empresas, vai corrigir injustiças e valorizar o esforço dos
empreendedores, milhares dos quais sobrevivem da
informalidade. Segundo pesquisa elaborada pela entidade, 10,3 milhões de empresas operam sem registro e cerca de 13 milhões de pessoas vivem dessas
atividades.
Durante o lançamento da Frente, além da instituição da Lei Geral, o SEBRAE nacional também defendeu
que as novas leis a serem escritas especiﬁquem como
seriam aplicadas aos pequenos negócios.
O Presidente da Federação das Indústrias de
Minas Gerais, Robson Andrade, declarou que a Lei
Geral “defende o direito de produzir e contribuir para o
desenvolvimento do país. Os pequenos negócios têm
uma importância estratégica na distribuição de renda
e representam a manutenção da livre iniciativa”.
A Frente Empresarial já foi lançada em outras 5
capitais brasileiras e está arregimentando empreendedores de várias partes do País para a marcha até
Brasília, no dia 8 de junho, quando o SEBRAE enviará
o anteprojeto de lei ao Governo Federal e ao Congresso Nacional. A expectativa é que a lei seja aprovada
em prazo recorde, até o ﬁnal deste ano.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB – RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, registro desta tribuna minha indignação com as exorbitantes tarifas bancárias em nosso
País. Os bancos sempre foram os que mais ganharam, pois aplicam o dinheiro das contas correntes no
sistema ﬁnanceiro, sobretudo em títulos do Governo,
que lhes proporcionam ganhos fabulosos sem nenhum
esforço.
Além disso, os bancos sempre implantam mecanismos para engordar seus polpudos lucros, cobrando,
por exemplo, por serviços que eram gratuitos.
Em tempos passados, Sr. Presidente, o Governo
anunciou que os bancos iriam pagar mais impostos,
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como uma forma de tentar sanar de uma vez por todas
o que parecia ser insolúvel.
Sempre torcemos para que isso não acontecesse,
Sr. Presidente. Todos nós sabemos que mexer com os
bancos tem um aspecto negativo. Tudo acaba sendo
repassado para os juros pagos pelos consumidores.
É lamentável, Sr. Presidente, e chega a ser até
mesmo melancólico, constatar que a solução dos nossos problemas, tão sonhada pelo Governo, não passou
de uma miragem.
Que bom seria se os consumidores pudessem
optar por taxas mais acessíveis ao seu orçamento.
Nossa política econômica sempre foi nefasta, com
graves problemas para a população brasileira. Por mais
que insistam em dizer que a inﬂação está sob controle,
a grande realidade é bem outra.
Para que se tenha idéia, Sr. Presidente, os bancos elevaram as taxas de juros do cheque especial,
carro-chefe da classe média, devido a um fenômeno
que vem acontecendo no País. Quanto menor a quantidade de bancos, o que diminui a concorrência, maior
torna-se o apetite das instituições bancárias em aumentar o ganho nos empréstimos do cheque especial
de pessoa física.
E o que é mais grave em tudo isso, Sr. Presidente, é que qualquer alteração nas taxas de juros reﬂete
automaticamente em toda a economia nacional.
Sempre estivemos diante de um horizonte sombrio para a população brasileira, que sonha com menores taxas, juros baixos e a perspectiva de melhores
dias. Só nos resta esperar e desejar dias melhores. O
momento é de expectativa, mas vale a pena esperar,
pois, qualquer que seja o teor das novas diretrizes,
nós, representantes do povo brasileiro, não fugiremos
às nossas responsabilidades.
Era o que tinha a dizer.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, de tempos em tempos, reacende-se intensa
movimentação em torno do tema “corrupção” no País.
Não é coisa nova. Pessoas suspeitas de irregularidades,
principalmente ocupantes ou ex-ocupantes de cargos públicos, nesses momentos são mostradas pela televisão
algemadas, compondo, muitas vezes, mesmo antes de
terem sido julgadas e condenadas, um espetáculo midiático digno de arena medieval, sob os aplausos da Nação, sedenta de justiça. Pessoas e famílias são levadas
à humilhação pública para servir de exemplo.
Mas parece que esses surtos de tentativa de “limpeza ética” cumprem, também, um outro papel, que é
o de esconder do senso comum a verdadeira matriz
geradora desses fatos. Trata-se da estável e lucrativa
aliança entre as oligarquias políticas e econômicas que
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têm submetido instituições e suas burocracias aos seus
interesses, dividindo harmonicamente entre si lucros
e privilégios conseguidos com barganhas e fraudes,
independentemente do regime político existente.
A vitória de Lula para a Presidência, levando um
operário metalúrgico ao principal cargo da República,
contrariou fortes interesses dessas almas gêmeas que
há 500 anos se têm apossado do Estado como se fosse seu patrimônio hereditário.
Assim, interessa a muitos, estes sim com um vasto currículo de mau uso do dinheiro público, propagar
para a sociedade em geral a idéia de que há “um mar
de lama”, “são todos iguais”, “o poder corrompe a todos”
e vivemos um quadro de descontrole institucional.
Quero discordar desses “arautos” de um apocalipse que não vai chegar, embora somente a eles possa
interessar tal idéia.
O Estado brasileiro encontrava-se em 2003, após
a gestão neoliberal do Governo anterior, desestruturado e sem condições de atender às demandas de um
governo comprometido com políticas sociais, a interiorização das oportunidades, a geração de empregos
e uma política externa soberana.
Era necessário modernizar a gestão para realizar as transformações que o País ansiava ao eleger o
Presidente Lula, como era fundamental também dotar
o Estado de condições estratégicas para que o controle
social pudesse ser exercido.
O Governo Lula, coerente com seus compromissos, reestruturou diversas carreiras do serviço público,
com provimento, por meio de concursos públicos, de
37 mil cargos.
Os sistemas de informações considerados estruturadores, como SIAFI, SIDOR, SIGPLAN e outros,
foram melhorados e integrados.
Houve incremento da arrecadação tributária formal e do combate à sonegação. Nos anos de 2003 e
2004, o resultado foi de cerca de R$10 bilhões/ano,
valor quase 50% acima da arrecadação de 2002.
A uniﬁcação dos programas sociais de transferência de renda em um único programa, o Bolsa-Família,
permitiu maior racionalidade e controle.
Os órgãos de ﬁscalização e controle têm atuado em parceria com forças-tarefas envolvendo CGU,
Polícia Federal, Ministérios Públicos da União e dos
Estados e INSS, entre outros.
Os programas de ﬁscalização, a partir de sorteios
públicos implantados por este Governo e chegando
atualmente a 60 áreas municipais sorteadas todos os
meses, já alcançaram 681 Municípios.
Entendendo a necessidade de garantir transparência e controle social, o Governo criou o Portal da
Transparência, disponibilizando, por meio da Internet,
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em linguagem acessível, a relação dos recursos federais transferidos a todos os Municípios do País.
Foi este Governo, Sr. Presidente, que instalou,
em 2004, o Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção, órgão com participação paritária
Governo–sociedade, encarregado de discutir e sugerir
medidas que levem ao aperfeiçoamento contínuo dos
mecanismos de transparência da gestão pública e de
combate à corrupção e à impunidade.
Ainda em 2004 foram realizadas 300 detenções
em operações de combate ao crime organizado e à
lavagem de dinheiro.
Alcançamos, no ano passado, o número recorde de recuperação de 85% das cargas roubadas nas
rodovias.
As operações de combate a fraudes na Previdência resultaram em 134 prisões de pessoas envolvidas em fraudes em benefícios e 29 prisões devidas
a fraudes na arrecadação.
A constatação de irregularidades em 7.600 benefícios representou uma economia mensal ao País
de R$2,8 milhões.
A Operação Vampiro, investigação promovida
e levada a cabo pelo Governo Lula, desmontou um
esquema que estava encastelado nos Governos anteriores e promovia fraudes de milhões de reais em
licitações envolvendo a compra de hemoderivados,
como o Fator VIII, usado na prevenção de sangramentos em hemofílicos.
O DENASUS, departamento de auditoria do SUS,
teve um incremento de 259% no número de ações de
controle em relação a 2002 e de 236% quanto a cidades
visitadas em comparativo com o Governo anterior.
Comprometido que é com os movimentos populares, a agenda do Presidente registrou, nos anos
de 2003 e 2004, 247 encontros com organizações da
sociedade civil, revelando um vocação deste Governo
ao diálogo e ao exercício democrático da pluralidade.
Diante de todos esses fatos, Sr. Presidente, tenho a dizer que nenhum governo teve, como este,
compromisso com a transparência e com o combate à
corrupção. Não um compromisso retórico, de palanque.
Compromisso traduzido em ações desde sua posse.
Concluindo, declaro que não assinei o requerimento da CPI dos Correios pela convicção de que o
Governo do Presidente Lula dispõe dos mecanismos
necessários à apuração de qualquer irregularidade, e
certamente o fará, por intermédio do seu Ministro da
Justiça, cuja biograﬁa dispensa maiores comentários
e que certamente não medirá esforços em apurar e
punir os responsáveis por irregularidades cometidas.
Mas minha conﬁança não se refere apenas a apuração deste caso dos Correios. Estende-se, também, à
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gestão do bem publico com zelo e responsabilidade
como marca deste Governo.
Por ﬁm, não existe crise, muito menos corrupção
generalizada. Existe, sim, uma gestão governamental
que tem dado ao Brasil as condições estruturais necessárias para o desenvolvimento soberano e sustentável, quando muitos apostavam no fracasso do
Governo Lula. Isso contraria objetivos mesquinhos e
particulares, mas o debate eleitoral, no momento correto, servirá para esclarecer a diferença que há entre
realizações e bravatas.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB – AL. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, Coruripe é uma pequena e bela cidade localizada no litoral sul de Alagoas, a 100 quilômetros da capital, próxima à foz do Rio São Francisco. O
Município tem pouco mais de 50 mil habitantes. Sua
população, muito pobre, vive da pesca, do cultivo da
cana-de-açúcar e do maracujá, da coleta de coco, do
artesanato e do turismo na alta estação. Suas 47 escolas e bibliotecas estão caminhando para atingirem
padrões aceitáveis.
As estradas que chegam até Coruripe estão, em
sua maioria, em precárias condições. A limpeza urbana e o saneamento também são muito ruins. O Município depende, como milhares de outros Brasil afora,
quase que exclusivamente dos recursos oriundos de
repasses da União e do Estado. Quase 92% de suas
receitas são provenientes de repasses. A cobrança
de IPTU e outras taxas, diretamente pela Prefeitura,
representa um pouco mais do que 1% das receitas
do Município.
Uma das mais paradisíacas cidades do Brasil,
Coruripe está transtornada: 2 crianças mortas, soterradas por uma barreira que caiu sobre uma casa; mais
de 2 mil desabrigados; aulas suspensas nas escolas
públicas para alojar as vítimas da chuva que ﬁcaram
sem teto; mais de 100 casas destruídas e 700 casas
condenadas que precisam ser reconstruídas; grande
parte da população obrigada a se deslocar das áreas
de sua residência por causa do risco de mais deslizamentos de barreiras.
Essa é a situação do Município de Coruripe, Estado de Alagoas, como conseqüência das fortes chuvas
que caíram na cidade. Foram as chuvas mais intensas
que já caíram sobre a região. Num só dia, choveu o
equivalente a 6 meses de chuva torrencial.
A chuva também atingiu outras cidades e povoados, entre os quais Miaí, Lagoa do Pau, Poxim e as
terras da Cooperativa Pindorama. No entanto, foi em
Coruripe que a situação ﬁcou realmente mais grave,
levando mesmo à decretação de estado de calami-
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dade. Para piorar a situação, o rompimento de uma
tubulação de água abriu uma enorme cratera de mais
de 2 metros de profundidade na rodovia AL-101, provocando a interrupção do tráfego no local, o que piora
a chegada de socorro aos necessitados.
No momento, a Prefeitura está promovendo uma
campanha para arrecadar roupas e alimentos não perecíveis para serem distribuídos entre os desabrigados.
Como o Município é muito pobre e a catástrofe que
se abateu sobre ele foi realmente terrível, precisamos
sensibilizar o Governo Estadual e o Governo Federal
para que se mobilizem a ﬁm de minimizar o sofrimento
dessa gente. A atenção precisa ser urgente. É preciso
reparar estradas, dar abrigo aos que perderam a casa
e comida, remédios e vacinas a milhares de famintos,
crianças, adultos e idosos. O cuidado médico também
é uma das mais urgentes necessidades. Tenho certeza de que o Ministério da Integração Nacional vai dar
atenção ao Estado de Alagoas neste momento de sofrimento de parte de sua população.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se ao

V – GRANDE EXPEDIENTE
O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, o PMDB
apresentou, durante 20 minutos, o seu programa de
televisão, nos termos da legislação eleitoral vigente,
com depoimentos de muitas de suas ﬁguras preeminentes, a começar pelo Presidente da sigla, Michel Temer,
dos Líderes de bancada, do Presidente do Congresso,
Renan Calheiros, e do dirigente da Fundação Ulysses
Guimarães, nosso colega Moreira Franco.
Além da deﬂagração de campanha sobre o recadastramento dos ﬁliados, como modalidade de aferir-se
o crescimento dos que se acham integrados à nossa
agremiação, foi defendida a tese de que os peemedebistas devem lançar candidato próprio à Presidência
da República, tendo em vista a sua reconhecida ponderabilidade no contexto partidário do País.
Como forma de oferecer à escolha uma conotação eminentemente democratizante, Temer considerou
indispensável a realização de prévia entre correligionários vinculados formalmente ao partido, num modelo que há prevalecido em outras Nações, de maior
tradição política.

Quinta-feira 26

21219

Ao aplaudir a decisão daquele nosso eminente
colega, que toma assento, hoje, numa cadeira que já
foi ocupada pelo extraordinário homem público Ulysses
Guimarães, permito-me lembrar que já tramita nesta
Casa, desde a passada legislatura, projeto de minha
autoria, devidamente acolhido por todas as Comissões,
inclusive a de Constituição e Justiça, que estabelece
a obrigatoriedade de observância daquela diretriz salutar, até aqui ignorada pelos que têm responsabilidade de deliberar a respeito de matéria relevante para a
sistemática eleitoral e partidária.
A ﬁm de que o Projeto nº 4.115, de 2001, seja
incluído na Ordem do Dia, torna-se indispensável o
pedido de urgência e a conseqüente aquiescência do
Presidente Severino Cavalcanti, que, quando ainda
apenas Secretário da Casa, já anunciou sua solidariedade a essa oportuna iniciativa.
Com isso, evitar-se-ia que a escolha emanasse,
exclusivamente, de confabulações de cúpula, muitas
vezes ao inteiro arrepio de militantes que se consideram
sempre frustrados, em sua natural ânsia de participar
de tão importante deliberação.
No discurso que proferi, desta mesma tribuna,
no dia 27 de fevereiro de 2002, reportei-me ao tema,
fazendo-o com a seguinte e incisiva colocação: “A experiência que vivenciará o Brasil, sob esse aspecto,
contribuirá para nivelá-lo a Nações de maior prestígio
político, quando se valoriza a participação direta de
seus respectivos adeptos em acontecimentos partidários de reconhecida relevância”.
O então Deputado José Roberto Batochio, Relator
da proposição na CCJ, foi enfático ao se referir ao aludido projeto, oferecendo parecer favorável à sua aceitação por parte dos membros daquele Colegiado.
Ressalte-se que não há mais qualquer trâmite
a ser cumprido, restando ao Presidente da Mesa Diretora determinar a inserção da matéria na pauta dos
nossos trabalhos, pondo ﬁm a um descaso que não
tem explicação.
Quando, sucessivamente, abordamos, aqui, a
imperiosa necessidade de processarmos a votação
da reforma política, implicitamente entendemos como
imprescindível o acolhimento daquela sugestão, a ﬁm
de que a mesma possa servir de parâmetro inﬂexível
às nossas instituições partidárias.
Depois do programa do PMDB, não há como
aquela legenda omitir-se no patrocínio dessa causa,
tornando-a imperativa para cumprimento por parte
de todas as 27 facções que se acham registradas na
Justiça Eleitoral.
O projeto aí está, perfeito e acabado, com alusões encomiásticas, faltando apenas a manifestação
soberana deste Augusto Plenário, para ser submetido
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ao Senado Federal e dali para a Sanção do Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Bittencourt, do
PMDB de Goiás. S.Exa. dispõe de 25 minutos.
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, gostaria de manifestar-me
sobre assunto que tem elevado extraordinariamente a
temperatura no Congresso Nacional: a instalação ou
não de CPI para apurar fatos ocorridos nos Correios,
denunciados pela Rede Globo.
Espero – e creio ser o desejo da sociedade brasileira – que os fatos sejam esclarecidos de maneira
transparente, cristalina e, acima de tudo, que dê condições ao Governo de, em seus desdobramentos, levar
adiante os seus projetos. Quem não deve não teme,
diz velho dito popular no Brasil.
Desejo que dessa discussão tiremos experiências
que venham fortalecer ainda mais a vida republicana
neste País.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos temos conhecimento das diﬁculdades por que têm passado os Municípios brasileiros nos últimos anos, acentuadamente após a Constituição de 1988. Sempre tive
– em 4 anos de mandato na minha vida parlamentar, 2
como Deputado Estadual e 2 como Deputado Federal
– grande preocupação com as teses municipalistas e
com o fortalecimento do municipalismo no Brasil, principalmente por entender que, em um país com dimensões
continentais como o nosso, o Município é o ente administrativo mais próximo de que o cidadão dispõe para
resolver os seus problemas. É ali que se dá a grande
discussão do dia-a-dia, os grandes debates sobre investimentos e, acima de tudo, é ali que o cidadão vive
fatos e acontecimentos do seu cotidiano.
Minha preocupação com o municipalismo sempre
foi intensa, e venho hoje à tribuna desta Casa justamente para chamar a atenção dos colegas Parlamentares para uma nova faceta da inaceitável concentração de riqueza no País, divulgada no último dia 3 de
maio pelo IBGE.
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Benevides.
O Sr. Mauro Benevides – Nobre Deputado Luiz
Bittencourt, exatamente no momento em que V. Exa.
enaltece o Município no contexto da realidade nacional é que eu me reporto – e isso naturalmente será
focalizado por seu discurso, tenho certeza – àquele
1% que, há mais de ano, os Municípios esperam serlhes consignados no contexto da reforma tributária.
Aliás, o Presidente da Casa, Deputado Severino Cavalcanti, está comprometido com essa causa, indiscu-
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tivelmente das mais justas e legítimas. Espero que V.
Exa. endosse esse apelo e defenda o reajuste de 1%
no total dos recursos do FPM repassados aos Municípios brasileiros.
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Naturalmente,
agradeço a V. Exa. a observação, Deputado Mauro
Benevides.
Prosseguindo em meu pronunciamento, Sr. Presidente, registro que essa pesquisa trata do PIB municipal brasileiro, calculado pela primeira vez pelo IBGE.
O estudo mostra que, em 2002, apenas 9 Municípios
brasileiros concentravam 25% de toda a produção de
nosso País. Do outro lado estavam 92,7% dos Municípios que detêm igual parcela da riqueza brasileira.
Não é novidade, Sras. e Srs. Deputados, ﬁgurarmos como campeões da desigualdade de renda
pessoal na América Latina. Estamos entre os 5 países
mais desiguais do mundo, na frente apenas de nações
paupérrimas como Namíbia, Botswana, Serra Leoa e
outras. Relatório das Nações Unidas de 2004 revela
que o Brasil ocupa a constrangedora 72ª posição no
ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
atrás de vários países com renda inferior à nossa.
É inaceitável, Sr. Presidente, que os 10% mais
pobres da população brasileira detenham apenas 0,7%
da riqueza nacional, enquanto os 10% mais ricos ﬁcam
com 48% da renda do País.
Causa-nos ainda mais espécie observar que esse
quadro de desigualdades conta com mais um componente, desnudado pela publicação do IBGE: o da concentração espacial da geração de riqueza.
Esse novo aspecto do problema da desigualdade
no Brasil está amplamente relacionado com o nível de
industrialização das cidades. Mais especiﬁcamente, o
avanço da indústria do petróleo, que trouxe signiﬁcativo dinamismo a Municípios produtores, reﬁnadores e
processadores de óleo e seus derivados. Entre os 10
Municípios com maior PIB per capita em 2002, 7 estão relacionados com a produção de petróleo ou com
o recebimento de royalties.
Esse é o caso de São Francisco do Conde, na
Bahia, onde está localizada a segunda maior reﬁnaria
do País. O PIB per capita desse Município é de inacreditáveis 273 mil reais.
No outro extremo, situam-se 50 Municípios com
os menores PIBs do País, dos quais 96% encontramse nas Regiões Norte e Nordeste. O menor PIB per
capita municipal foi o da cidade de Bacuri, no Maranhão, que, em 2002, era de irrisórios 581 reais. Vejam
a discrepância!
Sras. e Srs. Deputados, precisamos voltar nossa
atenção para o quadro de concentração de renda e
de desigualdades regionais exposto por esse estudo.
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Sabemos que PIBs elevados não necessariamente se
traduzem em melhoria das condições de vida da população. Quissamã, pequena cidade do Estado do Rio de
Janeiro, conﬁrma essa tese. Apesar de ﬁgurar como o
terceiro maior PIB per capita do Brasil, apresenta IDH
inferior à média do País e do Estado.
Não obstante, Sr. Presidente, sabemos também
que a situação de pobreza e miséria a que estão sujeitas grandes parcelas da população está correlacionada
com o desempenho econômico medíocre da maioria
avassaladora dos Municípios, que estiveram, ao longo
de décadas, alijados do processo de desenvolvimento
e colocados no mais profundo ostracismo.
Diante desse quadro, urge que o Governo Federal
adote uma política de desenvolvimento que promova a
inclusão dos Municípios, principalmente os do interior
de nosso País, os mais distantes. A esse respeito, em
um regime democrático inserido numa economia de
mercado, a possibilidade de redistribuição de renda
entre os entes federativos, por meio do sistema tributário, assume importante papel na redução das desigualdades regionais.
Do total da receita orçamentária municipal em
2003, as receitas tributárias representaram, em média, 17%; as transferências correntes, 66,7%; e outras
receitas, 16,3%.
Observa-se que, com exceção do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, as receitas públicas
não se prestaram a minorar as desigualdades regionais. Pelo contrário, agravaram ainda mais o alarmante
quadro de concentração de riqueza.
No tocante às receitas tributárias municipais,
veriﬁcou-se forte concentração desses recursos em
Municípios de grande porte. Isso decorre do fato de
os 2 mais signiﬁcativos impostos arrecadados pela
esfera municipal, o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS, responsáveis, em 2003, 2004 e 2005,
por quase 80% da receita tributária municipal, estarem
relacionados com o tamanho, o grau de urbanização e
a vocação econômica dos nossos Municípios.
O Sr. Pedro Chaves – Concede-me V. Exa. um
aparte?
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Com prazer,
Excelência.
Sr. Pedro Chaves – Deputado Luiz Bittencourt,
V. Exa. tem pautado seu trabalho nesta Casa em defesa dos Municípios, como bem o conﬁrma sua atuação
parlamentar. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento em que demonstra preocupação com os Municípios
brasileiros, especialmente em relação aos goianos.
Associo-me às suas palavras na defesa do municipa-
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lismo, pois o Município é a célula mais importante da
Nação. Parabéns, Deputado Luiz Bittencourt.
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Agradeço ao ilustre colega o aparte.
O Sr. Zé Geraldo – Nobre Deputado, V. Exa. me
concede um aparte?
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Com prazer,
Excelência.
O Sr. Zé Geraldo – Deputado Luiz Bittencourt,
traz V. Exa. à tribuna importante tema para discussão.
Precisamos aprofundar o debate sobre a situação dos
Municípios brasileiros. Entretanto, nesses anos em que
atuo no Parlamento, tenho observado que muitas coisa
já poderia ter melhorado em vários Municípios do País,
mas não melhoraram. Por exemplo: como justiﬁcar o
fato de um Município no Estado do Pará receber em
torno de 1 milhão a 1,2 milhão de reais de royalties
e em 16 anos não construir uma quadra de esportes
coberta para a sua juventude? Como justiﬁcar o fato
de o Município paraense de Almeirim, localizado na
beira do Rio Amazonas, ter ICMS mais avantajado,
e em 10, 12, 15 anos não realizar nenhuma mudança no seu território? Precisamos realmente fazer um
profundo debate acerca desse assunto. Municípios há
que sobrevivem apenas das transferências constitucionais – na verdade, a maioria deles. Municípios há
– e muitos – que estão em difícil situação: devem ao
INSS 3 milhões, 4 milhões de reais ao INSS. A forma
de parcelamento estabelecida em lei para pagamento desse débito inviabiliza os Municípios. A TV Globo
mostrou que o Município de São Francisco do Conde,
sede de reﬁnaria de petróleo, foi autuado duas vezes
pelo Governo Federal por prática de irregularidades
na aplicação dos recursos repassados. O Município
tem dinheiro que não acaba mais. No entanto, vejase a situação do povo: sofre, muitas vezes, até com a
falta de assistência médica. Portanto, repito, precisamos promover uma profunda discussão acerca desse
tema e combater decididamente a corrupção no País.
Está de parabéns o Governo Lula. Muita coisa vai melhorar no Brasil quando o dinheiro público for de fato
aplicado, e bem aplicado. Parabéns a V. Exa., nobre
Deputado Luiz Bittencourt, por abordar tão relevante
tema nesta tarde.
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Obrigado, Deputado Zé Geraldo. É importante sua contribuição ao debate sobre o fortalecimento do municipalismo no País.
Concedo aparte ao Deputado Wladimir Costa,
do PMDB do Pará.
O Sr. Wladimir Costa – Meu querido companheiro Deputado Luiz Bittencourt, sou testemunha
de suas apaixonadas ações legislativas em prol do
povo do nosso amado Estado de Goiás, que reputo
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dos mais queridos do País. V. Exa. tem dado relevantes colaborações na defesa dos cidadãos brasileiros,
tanto no plenário da Câmara dos Deputados, assim
como no da Comissão do Consumidor, em que também é nosso colega. V. Exa. sempre debate os temas
com muita propriedade e embasamento, revelando a
grande experiência amealhada ao longo dos anos. O
Estado de Goiás está muito bem representado por V.
Exa., Parlamentar sério, honesto, íntegro, transparente
e batalhador pelas causas populares. Lamentavelmente,
a maioria dos Municípios apresenta baixíssimo Índice
de Desenvolvimento Humano, e o Governo Lula deveria ﬂexibilizar o relacionamento com os Municípios,
com a liberação de mais recursos. Mais de 14 bilhões
de reais foram contingenciados, guilhotinando sonhos
dos munícipes das mais de 5 mil cidades do Brasil. Parabéns Luiz Bittencourt, de quem tenho muito orgulho
de fazer parte do seu círculo de amizades. Continue a
lutar por um Brasil mais justo e mais digno e em prol
do povo brasileiro.
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Agradeço ao Deputado Wladimir Costa a manifestação e incorporo ao
meu pronunciamento as suas preocupações.
Prossigo, Sr. Presidente. Não causa surpresa,
pois, o fato de São Paulo e Rio de Janeiro terem concentrado, em 2003, 31% de toda a receita tributária
arrecadada pelos Municípios brasileiros. Mais ainda,
dos 113 milhões de reais arrecadados em 2003, 82%
estão concentrados nas Regiões Sudeste e Sul.
Paradoxalmente, nobres Deputados, não são esses os municípios que mais precisam desses recursos.
A maior parcela da população que se situa abaixo da
linha de pobreza se localiza justamente em Municípios
de menor porte demográﬁco.
Municípios com população inferior a 20 mil habitantes, que representam 72,4% do total de Municípios
brasileiros, detêm apenas 4,6% das receitas de arrecadação própria do conjuntos das municipalidades,
segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, publicada em 2004.
Segundo o IBAM, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, “como a maioria dos Municípios tem sua
economia baseada nas atividades rurais, pouco consegue arrecadar através dos impostos municipais, o que
é a agravado em função da má distribuição de renda
e da pobreza da população”.
Quanto às transferências constitucionais, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS é o
que garante maior volume de recurso aos Municípios.
Semelhantemente aos tributos municipais, esse imposto possui um viés que privilegia os Municípios com
grande população.
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O critério de repartição de recurso do ICMS faz
com que em torno de 70% do total destinado aos Municípios seja direcionados àqueles com população superior a 50 mil habitantes, o que representa 10% dos
Municípios brasileiros.
Pasmem, ilustres pares. O diferencial entre o
valor médio de ICMS destinados aos Municípios de
mais de 5 milhões de habitantes e aos que possuem
população inferior a 2 mil habitantes é da ordem de
2.530 vezes!
Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, via de regra, o desenho do sistema tributário
brasileiro acirra ainda mais as desigualdades entre os
Municípios no País.
Ouço, com prazer, o Deputado Luiz Carlos
Hauly.
O Sr. Luiz Carlos Hauly – Obrigado, Deputado
Luiz Bittencourt. É exatamente sobre o ICMS – questão que V. Exa. aborda com muita propriedade – que
gostaria de comentar. Aí está o erro fundamental do
sistema tributário. O fato de o ICMS ser baseado no
valor agregado e recolhido na origem, ou seja, onde
está instalada a indústria ou o estabelecimento comercial que gera o bem a ser circulado, cria gravíssima distorção na partilha dos recursos arrecadados.
Os Municípios consumidores são prejudicados, vide
a questão da energia elétrica. A existência de uma
usina hidrelétrica em determinado Município faz com
que ele abocanhe a maior fatia da tributação do Estado. Em Municípios sede de reﬁnaria de petróleo o
ICMS é concentrado, além de o fato induzir a maior
concentração industrial. O mesmo sucede em relação
aos Estados. Os Estados mais industrializados sugam
para os respectivos Tesouros todo o ICMS do País, em
razão dessa excrescência da origem/destino interestadual. Nos Estados e nos Municípios há a questão da
origem/destino na formação do índice do ICMS, do valor
agregado. Enquanto não mexermos nessas estruturas
que provocam injustiça e distorções, vai continuar a
ocorrer concentração de riqueza no País. Parabenizo
V. Exa. pelo pronunciamento que faz.
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Deputado Luiz
Carlos Hauly, agradeço a V. Exa., que tem defendido
teses ousadas e avançadas com referência à redistribuição dos recursos no Brasil, principalmente na
elaboração do novo pacto tributário que possa ensejar mais justiça na distribuição de riqueza no País.
Ex-Secretário da Fazenda e membro da Comissão da
Reforma Tributária – quase um membro permanente
—, V. Exa. é autor da inteligente proposta de diminuir
o número de impostos, o que reduziria a carga tributária, mas aumentaria a arrecadação. Vamos tributar
os sonegadores, combater a elisão ﬁscal e fortalecer
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o pacto federativo, dando força aos pequenos Estados
e Municípios menos desenvolvidos.
Sr. Presidente, resta analisar o Fundo de Participação dos Municípios, principal fonte de recursos
para 81% dos Municípios brasileiros, que, pelo modesto desempenho de suas receitas tributárias próprias,
possuem alto grau de dependência ﬁnanceira da União
e dos Estados. Nos Municípios com menos de 50 mil
habitantes, essas transferências representam 86,3%
da receita bruta, segundo constatou a Secretaria do
Tesouro Nacional.
O FPM coloca-se como a única forma eﬁcaz de
redistribuição de receitas públicas, já que a participação dessas transferências é proporcionalmente maior
nos Municípios de menor porte. Em que pese a seu
caráter redistributivo, as receitas de transferências retraíram-se em 2003 e 2004, frustrando esse canal de
redução de desigualdades.
O Sr. Paulo Afonso – Deputado Luiz Bittencourt,
V. Exa. me concede um aparte?
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Concedo um aparte ao ilustre Deputado Paulo Afonso, ex-Governador
de Santa Catarina e nosso colega na bancada do
PMDB.
O Sr. Paulo Afonso – Em primeiro lugar, quero
cumprimentá-lo pela oportunidade do tema escolhido.
Aliás, é uma das marcas do PMDB a preocupação
municipalista, a atenção aos Municípios. O grande Dr.
Ulysses Guimarães já dizia que as pessoas não vivem
nem na União nem no Estado, mas, sim, no Município. Esses dados do IBGE desnudam – V. Exa. usou
exatamente essa expressão – uma realidade que já
conhecíamos empiricamente, mas que vai além daquilo que é mais ou menos senso comum. Há desequilíbrios não só entre regiões – entre o Nordeste e
o Sul, por exemplo —, mas também entre Municípios
do mesmo Estado. Infelizmente, nem o Governo atual nem o passado adotou uma política de fomento ao
desenvolvimento, à geração de emprego nas regiões
mais deprimidas do País. O último recurso de Prefeitos
Municipais e Governadores Estaduais é recorrer, em
última instância, à chamada guerra ﬁscal, que nada
mais é do que uma oferta de benefícios para atrair
empreendimentos que de alguma maneira combatam
o subdesenvolvimento e gerem postos de trabalho.
Aqueles que condenam a guerra ﬁscal – e evidentemente essa não é a melhor solução – não atentam
para a cobrança feita a essas autoridades em razão
da total inexistência de uma política de desenvolvimento que corrija tantas distorções. Os dados que V.
Exa. cita, Deputado Luiz Bittencourt, são muito claros,
mas também muito cruéis, porque comprovam ainda
mais a grande desigualdade existente na nossa já tão
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desigual sociedade. Muito obrigado pela oportunidade
do aparte. Meus cumprimentos a V. Exa.
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Eu que agradeço, Deputado Paulo Afonso. V. Exa. foi preciso quando
exempliﬁcou com a chamada guerra ﬁscal a debilidade dessa situação de permanente disputa entre os
Estados e Municípios economicamente mais fortes,
de um lado, e os Estados e Municípios mais fragilizados, de outro.
A Sra. Mariângela Duarte – Deputado Luiz Bittencourt, V. Exa. me concede um aparte?
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Concedo o aparte
à ilustre Deputada Mariângela Duarte.
A Sra. Mariângela Duarte – Sr. Deputado, não
me agrada interromper um discurso tão bem elaborado
como o V. Exa., mas é preciso dizer a verdade inteira e
não apenas meia verdade. Fui Deputada Estadual em
São Paulo por 8 anos, sob o Governo dos tucanos. O
Governo Federal apropria-se, no máximo, de 16% da
arrecadação total, o que já é muito. Se a carga ﬁscal
chega a 34,9% do PIB, onde está o maior volume da
arrecadação? Tome-se, por exemplo, o Estado de São
Paulo, onde há a cobrança de pedágios para todo lado,
e pedágios caríssimos – o mais barato custa 4 reais,
e vale para 50 metros. Lá, o IPVA subiu 5 vezes; então, está havendo uma bitributação. É engraçado que
agora tudo seja culpa do Governo Lula. Insisto, para
que ninguém deixe de ouvir: dos 34,9% de tributos arrecadados, o Governo Federal ﬁca, no máximo, com
16%. O resto é ICMS, e os Governadores, falsamente,
dizem que precisam brigar por essa arrecadação. Eu
poderia dar o exemplo das tarifas de luz, de água e de
telefone cobradas no Estado mais rico do País. São
Paulo cobra 18% de ICMS, mas V. Exa. sabe, Deputado Luiz Bittencourt, quanto de ICMS incide as tarifas
de água e de luz? Incide 25% e 33%! Por isso é que o
dinheiro não chega aos Municípios. A culpa não é do
Governo Federal. Basta os Governadores pararem de
brigar que votaremos a reforma tributária. A reforma
tributária ainda não foi votada porque os Governadores
não querem mudança nesse tesouro chamado ICMS.
A verdade inteira é melhor do que a meia verdade. Já
demos os números e já explicamos onde se concentra
a maior incidência de tributos no Brasil. E aí se vai para
a demagogia: depois de 11 anos de Governo, exclui-se
o pão, exclui-se o trigo... A alíquota de ICMS tem de
baixar em todos os Estados V. Exa. é um democrata,
Sr. Deputado, mas ﬁcamos tão injuriados com tanta
lama que nos esquecemos de dizer pelo menos uma
parte da verdade. Obrigada.
O SR. LUIZ BITTENCOURT – Agradeço a V. Exa.
o aparte, Deputada Mariângela Duarte.
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Retomo, Sr. Presidente, a linha do meu discurso.
Somando-se todas as fontes de receitas municipais, o balanço ﬁnal é o seguinte: os Municípios de
grande porte, isto é, com população superior a 1 milhão de habitantes retêm uma parcela proporcionalmente maior da receita bruta, quando considerada
sua população.
Esses Municípios abrigam, segundo o Censo
2000, 25,8% da população brasileira e detêm 32% da
receita bruta média do período entre 1998 e 2003, de
acordo com dados contidos na publicação Finanças
do Brasil – FINBRA. Diferentemente, os Municípios
com população inferior a 50 mil habitantes representam 28,6% da população brasileira, mas retêm apenas
25,4% da receita bruta.
Há que se considerar, adicionalmente, que, mais
recentemente, tal receita tem se mostrado insuﬁciente
para arcar com as responsabilidades transferidas aos
Municípios pela Constituição Federal de 1988, em especial quanto à prestação de serviços públicos.
Os Municípios em situação de déﬁcit ﬁscal, que representavam 31,5% do total em 2001, passaram a constituir 44% das municipalidades brasileiras, no ano seguinte.
Em 2003, predominou a parcela de Municípios com déﬁcits orçamentários (1.807 Municípios), acarretando, no
conjunto, déﬁcits primário e orçamentário de 645 milhões
de reais e 1.283 milhões de reais, respectivamente.
Enquanto, em 2001, o incremento das despesas
não ﬁnanceiras foi de 17,7 bilhões de reais, nos 2 anos
seguintes os dispêndios tiveram um acréscimo de 23,9
bilhões de reais.
Em média, entre 1998 e 2003, as principais despesas municipais estiveram associadas às funções
assistência e previdência, educação e cultura e saúde
e saneamento. No segundo grupo de despesa – educação e cultura —, o comprometimento da receita
bruta cresce conforme diminui o porte dos Municípios.
Naqueles com população inferior a 50 mil habitantes,
destinou-se mais de 32% de suas receitas para esse
ﬁm, de acordo com dados do STN.
Aos crescentes encargos sociais assumidos pelos
Municípios devem-se somar outros de exclusiva competência da União e dos Estados, mas que são custeados
por eles. O IBAM calculou que o cumprimento dessas
obrigações soma quase 6 bilhões de reais em 2003, o
que representa 4,5% das receitas municipais.
Portanto, Sras. e Srs. Deputados, tendo em vista
o papel de destaque assumido pelos Municípios brasileiros no desempenho de funções sociais, a vulnerabilidade ﬁnanceira desses entes federados assume
proporções perversas sobre o bem-estar da população brasileira.
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A fragilidade das ﬁnanças municipais se manifesta pela má qualidade dos serviços essenciais de
saúde, pelo grande problema da distribuição de água,
principalmente nas áreas rurais, pelo parco acesso ao
saneamento básico e pela questionável qualidade de
nosso ensino.
Nesse sentido, a manutenção da vacilante situação das ﬁnanças municipais pode causar ainda maiores danos econômicos e sociais. Em especial, ilustres
pares, chama a atenção a situação dos pequenos Municípios do interior que, como vimos, tão pouco detêm
da riqueza nacional e que, por isso, dependem mais
vigorosamente da atuação do Estado.
É lamentável, Sr. Presidente, que a União tenha se
apropriado de quase todo o aumento na carga tributária
ocorrido nos últimos anos, por meio da criação de contribuições – especialmente a COFINS e a CPMF – que
não são partilhadas com Estados e Municípios.
E é bom que se diga, nobre Deputada Mariângela Duarte, que este Governo teve a oportunidade
de suspender a cobrança da CPMF e de criar outro
mecanismo de repactuação de recursos com os Municípios, mas não o fez.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é imperioso
promover uma distribuição mais justa do bolo tributário,
no que se refere aos Municípios, como forma de reverter
o quadro de desigualdades apresentado pelo IBGE.
Não podemos aceitar, Sr. Presidente, que 1,3%
dos Municípios brasileiros – precisamente 70, do total
de 5.560 Municípios —, onde mora um terço da população, detenha metade do PIB deste País.
O Governo Federal precisa agir concretamente
para mudar essa realidade. O Congresso Nacional não
pode ﬁcar de braços cruzados diante desse triste e
preocupante cenário. A reforma tributária surge como
importante instrumento de inversão dessa situação,
que constitui um gargalo para o processo de desenvolvimento brasileiro.
É chegada a hora, ilustres Parlamentares, de o
Governo mostrar sua verdadeira disposição de combater as desigualdades sociais no Brasil, buscando mais
equilíbrio na repartição de recursos entre os Estados
brasileiros e seus 5.560 Municípios.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Deputado Luiz Bittencourt, parabéns pela disciplina no cumprimento do tempo e pela atenção aos Deputados
aparteantes.
Durante o discurso do Sr. Luiz Bittencourt,
o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Pastor Reinaldo, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Pela
ordem, concedo a palavra ao Deputado Zé Geraldo.
O SR. ZÉ GERALDO (PT – PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desta tribuna reﬁro-me ao Programa Nacional
de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – Luz para Todos, que pretende levar, até 2008,
energia elétrica a 12,5 milhões de pessoas nas zonas
rurais. Muitas famílias no País esperam pela a execução desse programa que para 2005 prevê 616.543
novos atendimentos.
A Lei 10.438, de 2002, introduziu as metas de universalização ainda no Governo anterior, determinando o
ano de 2015 como prazo ﬁnal, considerado excessivo pelo
Governo Lula. Para acelerar as metas, foi criado o Programa
Luz para Todos, a fundo perdido, que projeta para 2008 a
iluminação de mais de 2,5 milhões de domicílios.
No dia 1º de junho, será realizada uma audiência
pública na Comissão da Amazônia, proposta por mim,
onde pretendemos prestar alguns esclarecimentos
sobre esse programa, que, no Estado do Pará, instalará redes elétricas para atender a aproximadamente
230 mil famílias – lá, mais de 20 mil domicílios sem
energia localizam-se ao lado da maior usina hidrelétrica genuinamente nacional, Tucuruí. A Rede CELPA,
concessionária privada do Pará, responsável pela eletriﬁcação desse local, há mais de um ano resiste em
atender prioritariamente os atingidos pela construção
da Usina de Tucuruí. São mais de 25 mil pessoas que
estão sem energia elétrica em suas casas.
Em alguns Estados, um estudo realizado por integrantes do Programa Luz para Todos constatou que alguns Prefeitos de partidos opositores ao Governo Lula
utilizam-se dessa posição para impedir e travar os processos de implementação. De todos os domicílios aprovados pelo Comitê Estadual para serem energizados em
2004, apenas 1% são administrados pelo Partido dos
Trabalhadores. Acredito na força desse programa para o
pleno desenvolvimento de nosso País e, como Deputado
Federal, minha obrigação é auxiliar o Governo Federal a
cumprir essa meta até 2005. Assim poderemos acreditar
na construção de um país mais igualitário e justo.
Teço elogios ao Governo Federal pela implementação, principalmente no Norte do País, do Programa
Luz para Todos. Só este ano, mais de 240 milhões de
reais estarão à disposição da CELPA – distribuidora de
energia no Estado do Pará – para eletriﬁcação rural. Isso
é mais do que o total aplicado nos últimos 50 anos.
Ao se ater ao debate da CPI, o que a Oposição
quer é esconder as ações do Governo Lula. Em poucos anos, o Luz para Todos vai levar energia elétrica a
um povo que mora em áreas rurais e já nem sonhava
mais com essa possibilidade.
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Muito obrigado.
O SR. JOÃO CASTELO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pastor Reinaldo) – Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. JOÃO CASTELO (PSDB – MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Congresso
Nacional, em face dos últimos acontecimentos políticos,
precisa tomar medidas urgentes no sentido de criar
salvaguardas institucionais para a operacionalização
do Orçamento Geral da União, de sorte que ele se
transforme num verdadeiro instrumento de viabilização
socioeconômica do povo brasileiro, livre, pragmático,
independente, universal e operoso.
Digo isso porque o Orçamento está servindo como
prêmio ou como castigo, dependendo da atuação parlamentar dos Deputados e Senadores.
Ora, Sr. Presidente, para pressionar um Parlamentar a votar de acordo com a vontade do Executivo,
ameaça-se com o não-pagamento de emendas, como
se elas fossem uma moeda de troca.
Isso é a banalização dos objetivos maiores do Orçamento e deve merecer da nossa parte todo o repúdio,
considerando que o Parlamentar é livre, independente,
e está no Congresso Nacional não para servir a causas, a pessoas ou mesmo a grupos, mas para atender
ao interesse coletivo da sociedade, sem o que estará
traindo a causa social para a qual foi eleito.
Não existe momento mais oportuno do que este
para tornarmos o Orçamento uma peça impositiva, livrando-o das amarras e dos interesses mesquinhos,
que insistem em desviar sua rota.
Sr. Presidente, é preciso que o Congresso entenda sua posição, suas prerrogativas. É preciso que cada
um procure exercer seu mandato com independência,
com dignidade e de acordo com a vontade daquele que
o mandou para cá. Não podemos ver o Congresso Nacional sujeito a imposições do Executivo, muito menos o
Orçamento da União, que não pode ser moeda de troca.
Não podemos ver os Parlamentares da base do Governo
sendo atendidos enquanto os que não são da base, os
que são independentes, são prejudicados. Não podemos aceitar que burocratas do Governo contingenciem o
Orçamento, quando nós, que temos a prerrogativa para
aprová-lo, somos colocados de lado pelos que não têm
nenhuma prerrogativa para legislar nesse sentido.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Castelo,
o Sr. Pastor Reinaldo, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlito Merss, § 2º do
art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. COSTA FERREIRA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a proﬁssão de Agente Comunitário de Saúde, instituída pela Lei nº 10.507/02, foi
um grande passo na ramiﬁcação das ações de saúde
por todo o território nacional. Mesmo os rincões mais
distantes, em total abandono, passaram a receber um
mínimo de atendimento.
Ao longo desses anos, formou-se uma grande
equipe treinada, experiente e contextualizada, fatores
que ampliam o grau de eﬁciência desses agentes. Muitos são militantes antes mesmo do advento da lei.
Os resultados são visíveis no combate à subnutrição e à mortalidade infantil; na assistência a gestantes
e em campanhas de vacinação; no acompanhamento, na orientação e no encaminhamento de doentes;
na identiﬁcação de focos endêmicos, com sugestões
abalizadas de ações remediáveis e proﬁláticas, dentre outras.
Mas todo esse benefício não reﬂuiu em proporções dignas aos agentes de saúde. Precisam ter respeitados seus direitos trabalhistas, como condição
satisfatória de exercício proﬁssional, estabilidade e
salários condignos.
Embora para desempenharem tal função os agentes de saúde tenham se submetido a seleção pública,
estão a mercê de administradores municipais, legislaturas, ações políticas, contratos temporários.
Sem a estabilidade necessária, a população mais
carente sofre a constante suspensão de uma assistência que deve ser ininterrupta.
As condições de trabalho são, por vezes, marcadas pela insalubridade. É comum que agentes de
saúde tenham que desbravar regiões ao castigo das
intempéries naturais, sem o mínimo de assistência
pública.
Também carecem de garantias quanto aos proventos: salários uniformes e pagos pelos cofres do
Governo Federal, mesmo que através de repasses.
Hoje, os salários variam, para o mesmo serviço, nas
mesmas condições, sob os critérios individualizados
da administração local.
Todo esse quadro é angustiante e perturba o
pleno desempenho dos agentes de saúde. Assim, hipoteco meu apoio à PEC nº 224/03, do colega Walter
Pinheiro e outros, que “incorpora à União os agentes
Comunitários de Saúde que exercem essa função desde antes de 10 de julho de 2002”. Dessa forma, con-
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valida o processo de seleção a que se submeteram
os agentes de saúde.
Os agentes de saúde merecem esse amparo
legal, pelos méritos do trabalho desempenhado com
sacrifício e patriotismo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Dando
continuidade ao Grande Expediente, concedo a palavra ao Sr. Deputado Agnaldo Muniz. S.Exa. dispõe
de 25 minutos.
O SR. AGNALDO MUNIZ (PP – RO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
quero falar hoje da Proposta de Emenda à Constituição
nº 294, de 2004, de minha autoria, que acrescenta §§ 2º
e 3º ao art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. Trata-se do disciplinamento da situação
funcional dos servidores públicos contratados sob a
égide do Governo militar, o Governo biônico do ex-Território de Rondônia. Queremos que esses servidores
sejam transferidos para os quadros da União.
O art. 89, § 2º, da Constituição ﬁcaria da seguinte forma:
“Art. 89 ..................................................
§ 2º Os servidores civis da administração
direta e indireta que comprovadamente encontram-se no exercício regular de suas funções, prestando serviços ao extinto Território
Federal de Rondônia na data da concretização
de sua transformação em Estado, constituirão
quadro em extinção da administração federal,
assegurados os direitos e vantagens a eles
inerentes”.
O Estado de Rondônia foi criado pela Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981, mediante a
elevação da condição de Território Federal de Rondônia
a esta condição, conforme previsto no art. 1º daquele
diploma legal. Não obstante o primeiro Governador
eleito no Estado após a data de edição da citada lei,
só tomou posse em 15 de março de 1987.
Dessa forma, no período entre dezembro de 1981
e março de 1987, o Estado de Rondônia continuou
sendo administrado por Governador indicado pelo Presidente da República, que agia, portanto, sob a égide
da legislação federal e o comando do Poder Executivo
da União, como se Território Federal ainda fosse.
Nesse período, diversos servidores civis e militares foram admitidos ao quadro. Porém, os mesmos
não foram reconhecidos como servidores públicos
federais.
Assim, nesta emenda, queremos justamente contemplar esse grupo de servidores que estão à margem
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das melhorias e das benesses oferecidas aos servidores públicos do quadro da União.
Portanto, propomos como primeiro grupo a ser
contemplado o daqueles servidores que atuaram até
o período de 1987, e o segundo grupo a partir de 15
de março de 1987 até o ano de 1991, período em que
Rondônia passou a ser totalmente independente e a
ter seus direitos e suas garantias.
Esse grupo de servidores precisa ser valorizado
e atendido no seu pleito. Na Comissão Especial que
analisa a PEC sobre os servidores de Rondônia, da
qual sou Relator, estamos trabalhando no sentido de
que esses servidores públicos pioneiros, batalhadores, do Estado de Rondônia sejam transpostos para
os quadros da União para que os recursos do Estado
investidos nesses servidores passem a ser revertidos
em investimento na infra-estrutura e na melhoria da
condição de vida da população de Rondônia.
Concedo aparte ao nobre Deputado Miguel de
Souza.
O Sr. Miguel de Souza – Deputado Agnaldo
Muniz, quero parabenizá-lo pela preocupação com
os servidores federais do ex-Território de Rondônia
que estão à disposição daquele Estado. Também quero acrescentar preocupação com aqueles servidores
federais do ex-Território, lotados nos Municípios. Eles
sofrem do mesmo problema e precisam do reconhecimento, porque, com a transformação do Território em
Estado, foram contratadas sob a tutela da União. Tínhamos um Governador indicado à época pela União.
Não é justo que essas pessoas ﬁquem à margem do
mesmo benefício dado aos servidores federais do
Amapá e de Roraima. Não é possível que Rondônia
ﬁque de fora. Portanto, ao me solidarizar com V. Exa.,
peço que também inclua na sua reivindicação aqueles funcionários transferidos para os Municípios, os
quais precisam agregar os mesmos benefícios. Acho
que o Governo Federal poderia fazer o reconhecimento administrativo. Já existe jurisprudência. Uma PEC
fez reconhecimento similar nos Estados de Roraima e
Amapá. Rondônia ﬁcou de fora. Foi feito o mesmo com
o Estado do Acre. Portanto, não é justo que haja essa
discriminação com Rondônia, com aqueles servidores
que têm sido verdadeiros bandeirantes na condução
administrativa do Estado.
O SR. AGNALDO MUNIZ – Muito obrigado pelo
aparte.
O Sr. Wladimir Costa – Permita-me, meu querido
companheiro Deputado Agnaldo, digno representante
do querido Estado de Rondônia. Tenho observado o
ecoar de sua voz nos 4 cantos do Congresso Nacional
na defesa do povo de Rondônia e dos servidores do
seu Estado, para que tenham seu direito assegurado,
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principalmente neste momento em que estamos acompanhando a situação vexatória de quase meio milhão
de servidores temporários de 18 Estados. Ontem, levei
uma comissão de representantes do Estado do Pará
ao nosso querido Presidente Severino Cavalcanti. Este
Presidente austero, correto, este Presidente que tem
ajudado o Brasil a mudar, que tem dado independência
a nossa Câmara, com o apoio deste partido que vem
crescendo e conquistando o Brasil, o nosso querido
PP, está de mãos dadas com este sonho dos servidores de Rondônia. E os legisladores têm de ter esse
compromisso. O Presidente da República, os Prefeitos
e os Governadores não podem, em hipótese alguma,
sepultar o sonho das pessoas de viver com dignidade,
de ter um salário digno. Portanto, essa postura faz de
V. Exa. um dos mais dignos representantes do Estado de Rondônia na Câmara Federal. Parabéns, meu
nobre colega. V. Exa. merece o aplauso de todos os
seus pares.
O SR. AGNALDO MUNIZ – Agradeço ao meu
colega o brilhante aparte, o qual incorporarei ao meu
discurso.
Senhoras e senhores, não bastasse essa situação, a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, em seu
art. 31, dispôs que os servidores públicos federais da
administração direta e indireta, os servidores municipais e os integrantes da carreira policial militar dos
ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que
comprovadamente se encontravam no exercício regular
de suas funções, prestando serviços àqueles ex-Territórios, teriam reconhecidos os seus direitos. O Estado
de Rondônia, porém, foi deixado à margem, com seus
servidores a clamarem por esse direito adquirido que
até agora não foi estabelecido.
Tivemos, semana passada, reunião com o Presidente da Câmara, o Deputado Severino Cavalcanti,
que nos recebeu, junto com o Deputado Coronel Alves
e vários companheiros Parlamentares. S.Exa. disse
que estará ao nosso lado, ombro a ombro, para que
esses servidores públicos, batalhadores, lutadores,
dignos, esses pioneiros que foram para Rondônia no
início de sua formação e que deram sua vida em prol
do desenvolvimento desse Estado pujante – a competitividade dos seus produtos agora é uma realidade
no mercado, além de sua contribuição para a balança
comercial – obtenham seus direitos.
Por isso, é preciso reconhecer o esforço desses
pioneiros servidores públicos, que trabalharam pelo
Estado.
Ouço o nobre colega do Amazonas, Deputado
Átila Lins.
O Sr. Átila Lins – Eminente Deputado Agnaldo
Muniz, permita-me V. Exa. aparteá-lo para destacar essa
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iniciativa de V. Exa., juntamente com outros Parlamentares de Rondônia, que vem preencher uma lacuna há
muito observada, uma vez que idênticos servidores dos
antigos Territórios do Amapá, do Acre, de Roraima já
incorporaram todas as garantias, benefícios e privilégios, enquanto somente o Estado de Rondônia ﬁcou
de fora. Vejo que V. Exa. e os demais companheiros
de Rondônia agora procuram corrigir essa falha. Espero que este trabalho que V. Exa. exerce com tanto
brilho na relatoria da Comissão Especial que trata dos
servidores de Rondônia, cujo Presidência é exercida
pelo nobre Deputado Miguel de Souza, tenha êxito e
que o substitutivo seja aprovado o mais rapidamente
possível, em acordo com a proposta original, para que
venham ao plenário e corrijamos essa falha. Sei que há
outras emendas que tratam dos servidores, como, por
exemplo, a que aproveita os funcionários requisitados:
quem foi requisitado por uma repartição e estiver na
função há 3 anos poderá ser aproveitado nessa repartição. Então se observa que esta Casa está cuidando
dos servidores públicos federais. Cumprimento V. Exa.
pelo discurso e desejo-lhe todo o êxito na tramitação
dessa PEC, que vem corrigir anomalia e beneﬁciar os
servidores federais do Estado de Rondônia.
O SR. AGNALDO MUNIZ – Muito obrigado pelo
brilhante aparte.
Sr. Presidente, agora abordarei outro tema de
relevância para a nossa região amazônica.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
tratar de assunto da mais alta relevância para todo o
País. Falo do progresso cientíﬁco e tecnológico voltado para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Enquanto o Brasil não se voltar seriamente para essa
questão, o discurso sobre o desenvolvimento sustentável da Região Norte cairá sempre no vazio, pela falta
de reais condições para sua realização.
Somos detentores de um dos maiores patrimônios naturais do mundo. A região amazônica abrange
um quinto das ﬂorestas tropicais do planeta; é a maior
reserva de biodiversidade da biosfera, e contém quase
10% da água doce disponível no mundo.
A Amazônia possui grande importância para a
estabilidade ambiental do planeta. Nela estão ﬁxadas
mais de 1 centena de trilhões de toneladas de carbono. Sua massa vegetal libera em torno de 7 trilhões de
toneladas de água para a atmosfera, anualmente. Seus
rios contribuem com cerca de 20% de toda a água doce
do globo terrestre despejada nos oceanos.
Sessenta por cento desse patrimônio está situado em território brasileiro. A Amazônia brasileira
compreende mais de 59% do território nacional. São
5 milhões de quilômetros quadrados que, a par de sua
imensa riqueza biológica, encerram abundantes recur-
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sos minerais, como petróleo, gás, bauxita, cassiterita,
nióbio e outros.
A riqueza biológica e a diversidade de paisagens
formadas pela Hiléia, com alto valor cênico, conferem
grande potencial turístico à região.
Pela sua riqueza hídrica, a Amazônia desempenhará cada vez mais papel fundamental no fornecimento de energia hidrelétrica para as regiões industrializadas do País.
Nesse imenso território vivem mais de 20 milhões
de pessoas, localizadas principalmente em áreas urbanas. A Amazônia compreende imensos vazios demográﬁcos, nos quais se inserem assentamentos urbanos de concentração crescente, fenômeno que levou a
Profa. Berha Becker a cunhar esse cenário de ﬂoresta
urbanizada. Entretanto, esses vazios demográﬁcos,
na verdade, abrigam a grande diversidade sociocultural dos povos indígenas e tradicionais que vivem na
ﬂoresta, como seringueiros, castanheiros, ribeirinhos,
babaçueiras, entre outros. Estudos indicam que ainda é
possível a existência de pelo menos 50 grupos arredios
e sem contato regular com o mundo exterior.
A Amazônia, reconhecida como a maior ﬂoresta
tropical do mundo, apresenta grande potencial para
o desenvolvimento de atividades turísticas e do artesanato, da indústria agroﬂorestal, da bioindústria e
da piscicultura, ao lado de soﬁsticadas indústrias de
bens ﬁnais e componentes de setores eletroeletrônico,
químico e informático.
Não por outro motivo, a Amazônia é foco constante das atenções internacionais.
Sr. Presidente, é de causar estranheza que cenário tão belo como o da Amazônia nos faça lembrar
apenas das coisas bonitas da natureza e nos esquecer
dos grande pioneiros e produtores da região, que lutam
pela mudança da sua realidade econômica e social.
Os grandes chavões veiculados pela imprensa
nos trazem à reﬂexão os animais, a ﬂoresta e os rios
e nos esquecemos de que o bem maior do ser humano é a vida. Esquecemos o ser humano e passamos
a observar apenas a natureza.
Numa era da história humana marcada, entre
outras grandes inovações, pelo desenvolvimento da
engenharia genética, a Amazônia é uma fronteira para
a ciência e a tecnologia, uma fonte incomensurável de
matéria-prima para as pesquisas biotecnológicas.
O crescente mercado mundial desses produtos
movimenta valores que variam entre 470 e 780 bilhões
de dólares por ano. Seu crescimento depende fundamentalmente da disponibilidade de material genético
e do acesso a conhecimentos tradicionais, que facilitam a identiﬁcação dos princípios ativos escondidos
na complexidade dos ecossistemas tropicais.
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É nossa responsabilidade, perante a Nação, explorar esses potenciais de forma equilibrada, com planejamento, respeitando a aptidão natural da região e a
capacidade de suporte dos ecossistemas locais, com
respeito às diversas comunidades que ali habitam e
preservando os ambientes mais frágeis e de maior interesse para a conservação da biodiversidade.
Precisamos, com urgência, elaborar um projeto
de desenvolvimento para a Amazônia que mantenha
sua diversidade biológica e cultural, ao mesmo tempo em que eleve o padrão da qualidade de vida da
população.
Mas, como vencer esse imenso desaﬁo de proteger a ﬂoresta e, ao mesmo tempo, levar melhoria
das condições de vida ao ribeirinho, ao índio, ao seringueiro e também ao agricultor, ao migrante que lá
se instalou na esperança de alcançar melhores oportunidades de trabalho?
A população amazônica, assim como as demais
do País, tem direito à melhoria de suas condições
sociais. Como resolver os conﬂitos e compatibilizar
as pressões conservacionistas e desenvolvimentistas? Como concretizar o ideário do desenvolvimento sustentável num conjunto coerente de ações
práticas?
Muitas são as indagações. Resolvê-las não é tarefa fácil. Podemos aﬁrmar que esse é, certamente, um
dos maiores desaﬁos atuais da sociedade brasileira.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Zé Geraldo.
O Sr. Zé Geraldo – Deputado Agnaldo Muniz,
na verdade, eu não queria interrompê-lo na metade
de seu pronunciamento, mas como V. Exa. fala sobre
uma região tão grande do País, demonstra que temos um grande desaﬁo, uma vez que os problemas
também são muito grandes e precisamos, muitas
vezes, de recursos maiores para resolver problemas
como, por exemplo, o das rodovias. Mas estamos
avançando. Os Parlamentares da Amazônia estão
fazendo um debate, eu diria, mais atualizado sobre
a nossa região. Veja o projeto de gestão ﬂorestal,
uma coisa inovadora que vai ajudar aquela região.
Infelizmente, Deputado, há Governadores, como o
do Estado de Rondônia, mostrado pela Rede Globo,
que denigrem a região e seus políticos. Esse Governador, sob ameaça de cassação, está querendo
mostrar uma ﬁta – que já estava gravada há algum
tempo – como prova de uma tentativa de suborno de
um Deputado. Trata-se de um Governador acusado
de grandes grilagens de terras, inclusive de incentivar invasão de áreas preservadas. Portanto, ainda
há divergências e pensamentos que se distanciam
daquilo que V. Exa. defende. Quero parabenizá-lo
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pelo pronunciamento. V. Exa. defende não apenas a
ﬂoresta pela ﬂoresta, mas o povo e a diversidade da
região, o desenvolvimento sustentável, o investimento
em ciência e tecnologia. Infelizmente, recentemente
vimos o Japão querer patentear a marca do nosso
cupuaçu, uma planta genuinamente brasileira. Por
falar em cupuaçu, os cupuaçuzais no Pará estão
sendo extintos pela vassoura-de-bruxa que atingia
os cacauais. Temos plantas que não são afetadas
por essa praga, mas pouca gente tem acesso a elas.
Muita tecnologia já produzida para a Amazônia está
engavetada. Precisamos fazer com que essas pesquisas, que já foram realizadas, sejam colocadas à
disposição da assistência técnica já existente, como
a do Governo Federal nos assentamentos. Os Governos Estaduais precisam investir mais nessa área.
Não podemos deixar que os Governos Estaduais ﬁquem sem recursos, para poder contribuir com esse
pensamento que V. Exa. defende. É um assunto que
merece debate profundo, audiências públicas, na
Comissão da Amazônia e no Congresso Nacional.
Tenho certeza de que nossa bancada federal está
pautando esse debate bem melhor do que já o foi no
passado, assim como V. Exa. o faz neste momento.
O SR. AGNALDO MUNIZ – Agradeço a V. Exa.
o aparte, Deputado Zé Geraldo.
Entretanto, desaﬁo dessa magnitude somente
será vencido quando aprendermos a usar os produtos da região sem destruí-los, a eles agregando valor, de forma que se tornem competitivos e possam
ser colocados nos mercados interno e externo. E não
poderemos aprender a usar os recursos naturais da
Amazônia de forma sustentável se não investirmos decisivamente em ciência, tecnologia e inovação. Jamais
poderemos explorar de forma sustentável riquezas que
mal conhecemos!
Um país não pode conceber um projeto de desenvolvimento se não investir maciçamente em ciência
e tecnologia. Vejamos o exemplo emblemático da Coréia do Sul: em 1975, a renda per capita do Brasil era
o dobro da coreana e nosso PIB era 4 vezes superior.
Em 2001, a renda per capita coreana era duas vezes
e meia superior à brasileira. Essa mudança se explica, ao menos em parte, pelo fato de que, há mais de
20 anos, a Coréia investe 3% de seu produto interno
bruto em ciência e tecnologia, o que não tem acontecido no Brasil.
No Brasil, somando-se os valores da Lei Orçamentária aos créditos, tem-se o total de 3,4 bilhões de
reais em 2003; 3,9 bilhões em 2004; e 5,1 bilhões em
2005. Aﬁrma o Ministro da Ciência e Tecnologia que,
em sua tramitação no Congresso Nacional, o projeto
de lei do orçamento para 2005 recebeu um acréscimo
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de 17% para ciência, tecnologia e inovação. Conclui-se
que, se o projeto de lei tivesse sido aprovado em sua
versão original, o orçamento de 2005 para o Ministério
seria menor do que o do ano anterior!
Nenhum projeto de desenvolvimento e crescimento econômico pode prescindir desse alicerce insubstituível, que são os avanços cientíﬁcos e tecnológicos,
os quais propiciam as inovações que asseguram a
competitividade dos produtos.
Podemos permanecer como país cuja economia baseia-se, ora na exploração direta dos fatores
primários de produção – terra e recursos naturais em
abundância e mão-de-obra barata —, ora no aproveitamento de tecnologias globais usadas na produção
local. Mas se queremos evoluir para um modelo de desenvolvimento avançado, baseado em conhecimento
e inovação, gerador de tecnologia, precisamos investir
pesadamente em pesquisa e educação superior que
propiciem altas taxas de inovação.
Entretanto, não é a isso que estamos assistindo
no Brasil. Vejamos, por exemplo, o número de patentes depositadas nos maiores mercados mundiais, pois
esse parâmetro é considerado uma medida da capacidade de inovação de um país. Há cerca de 15 anos, a
Coréia do Sul depositava nos Estados Unidos o mesmo número de patentes que o Brasil. Atualmente ela
deposita 22 vezes mais.
O Brasil é um País praticamente ausente no
mapa tecnológico mundial, apesar de estar presente
no mapa cientíﬁco. Publicamos mais de 1% dos artigos
cientíﬁcos globais, mas depositamos um número muito pequeno de patentes nos mercados competitivos,
como o americano, o europeu e o japonês. Em 2003,
o Brasil encaminhou somente 221 pedidos de patentes
a organismos internacionais, contra 2.997 da Coréia
do Sul, 1.205 da China e 611 da Índia. Precisamos
melhorar muito nossa atuação.
Na Amazônia, a situação ainda é mais grave. Se
observarmos a produção cientíﬁca, veriﬁcamos que os
estrangeiros detêm mais conhecimento sobre a região
do que nós. De cada 5 artigos cientíﬁcos publicados
sobre a Amazônia, apenas 1 é de autor brasileiro, o
que é um absurdo. O Brasil não está gerando todo o
conhecimento cientíﬁco necessário para fundamentar
o desenvolvimento de tecnologias para aproveitamento sustentável dos recursos da ﬂoresta, conhecimento
esse que constitui a chave do progresso e da soberania
sobre a Amazônia.
A carência de conhecimento se traduz não só em
ausência de levantamento de informações sobre os
ecossistemas, mas também no mal aproveitamento das
informações existentes, que não são decodiﬁcadas.
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Enquanto a pesquisa cientíﬁca caminha de forma
insuﬁciente na Amazônia, a biopirataria é crescente.
Constitui verdadeiro saque de nossos recursos biológicos e dos conhecimentos acumulados de nossas
populações tradicionais.
A falta de capacitação cientíﬁca em pesquisa
básica constitui grande entrave ao desenvolvimento
tecnológico. Como exemplo, observemos o caso da
AIDS, em cujo processo de cura conseguiu-se grandes avanços, em virtude dos estudos básicos de pesquisadores que, durante anos, buscaram entender o
comportamento dos retrovírus.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Conclua,
Sr. Deputado, já lhe concedi 4 minutos a mais. Talvez V.
Exa. queira dar como lido o restante do seu discurso.
O SR. AGNALDO MUNIZ – Sr. Presidente, vou
concluir.
Devemos ressaltar, porém, que a insuﬁciência na
geração de conhecimento cientíﬁco na Amazônia não
se deve à incapacidade de trabalho das importantes
instituições instaladas na região, como o Museu Emílio Goeldi, o Instituto de Pesquisas da Amazônia e a
EMBRAPA Amazônia Ocidental. Deve-se, isso sim, à
carência de pesquisadores. A região conta atualmente
com apenas mil doutores.
Além disso, a região é responsável por 8% do Produto Interno Bruto do País, mas tem recebido apenas
2% do total nacional dos investimentos em ciência e
tecnologia. Tais investimentos deveriam, pelo menos,
equiparar-se ao PIB regional. Advogamos, entretanto,
que esses recursos deveriam ser ainda maiores, pois
estamos tratando da maior ﬂoresta tropical do mundo.
Os investimentos devem, portanto, ser compatíveis
com a enorme responsabilidade que temos de gerar
conhecimento sobre como usar seus recursos naturais e garantir nossa soberania sobre esse imenso
território.
Para reverter essa situação o País precisa desenvolver um programa de ﬁxação de pessoal na região,
consolidando grupos de pesquisa já existentes e criando outros. É fundamental preparar o futuro, investindo
recursos na formação de cientistas; ampliar a política
de bolsas de pesquisa, em especial para jovens doutores; articular universidades, institutos de pesquisa e
o empresariado.
Além disso, o Poder Público não pode arcar com
todo o esforço no setor, devendo articular-se com a
iniciativa privada. No Brasil, 90% da pesquisa cientíﬁca concentra-se nas instituições públicas. Setenta
e três por cento dos doutores estão nas instituições
de pesquisa e 11% nas empresas. Um sistema de
cooperação entre universidades, centros de pesquisa e indústria precisa ser fomentado, para que os
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projetos e invenções dos cientistas saiam das prateleiras e se transformem em produtos e processos
comercializáveis.
Na Amazônia, o País precisa gerar conhecimento, entre outros assuntos, sobre manejo de ﬂorestas naturais; recuperação de áreas degradadas;
uso sustentável dos recursos pesqueiros; estudo
dos genomas da ﬂora e da fauna; aproveitamento
dos conhecimentos das populações tradicionais,
com garantia de retorno dos benefícios do uso desse conhecimento; controle das doenças que assolam a população local, como malária, oncocercose,
leishmaniose e outras.
Precisa, também apoiar o desenvolvimento da
agricultura familiar, adequando tecnologias e sistemas de produção e manejo à realidade regional.
Cuidado especial deve ser destinado aos solos da
região, muito ricos ﬁsicamente, mas quimicamente
muito pobres.
É necessário entender melhor a relação entre desmatamento, funcionamento dos sistemas
produtivos e condições de vida da população. Esforço técnico e cientíﬁco multidisciplinar deve ser
feito com vistas à construção de cenários sobre as
possibilidades de desenvolvimento da Amazônia,
melhorando substancialmente o entendimento da
realidade e subsidiando a formulação de políticas
públicas sustentáveis.
O projeto de desenvolvimento da cidadania e de
melhoria da qualidade de vida da população da Amazônia implica, necessariamente, a movimentação da
economia, o que, por sua vez, requer a melhoria da
qualidade da produção regional e o aumento da competitividade de seus produtos.
Não podemos mais perder tempo! Não devemos
deixar para as futuras gerações o mesmo atraso tecnológico que nos foi legado. É preciso investir vigorosamente em ciência, tecnologia e inovação na Amazônia,
voltadas para a promoção do bem-estar social. Esse é
o caminho para diminuir a distância que separa essa
região do restante do País e do mundo desenvolvido.
Somente assim poderemos assegurar desenvolvimento
para a região com inclusão social e conservação do
meio ambiente.
Sr. Presidente, lamento ouvir, quando falam
sobre políticas voltadas para a região, que os madeireiros estão acabando com a Amazônia, que os
agropecuaristas estão destruindo a ﬂoresta, que os
pioneiros lá estão depredando a natureza. Os rondonienses, os acreanos, os amapaenses, os paraenses, os companheiros que ali lutam para desbravar
a região – e foram para lá sob a égide de um projeto
que estabeleceria a soberania brasileira – agora são
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tratados como os grandes vilões da história. Essa
não é a realidade.
Na verdade, o Governo Federal nunca se importou
em investir em conhecimento tecnológico e cientíﬁco
na Amazônia. Até hoje ainda não investiu o necessário
para resolver esse problema. E essa não é uma falha
apenas do Governo Lula, é histórica, vem ocorrendo
ao longo dos anos. Mas precisa ser resolvida de uma
vez por todas.
Precisamos, portanto, de investimento em ciência e tecnologia, porque até hoje se trabalham com
sistemas rudimentares para se produzir na região
amazônica.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. CORIOLANO SALES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Tem V.
Exa. a palavra.
O SR. CORIOLANO SALES (PFL – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tentei apartear o nobre Deputado Agnaldo Muniz e não tive oportunidade. S.Exa. tem razão:
o problema amazônico é da maior gravidade.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estive
em Santa Catarina nesse ﬁnal de semana. Na volta,
passei em São Paulo. É muito interessante ver como
o País está comentando os fatos de corrupção na administração pública. Na verdade, essa é uma questão
recorrente.
Apurar a corrupção não é ir contra o Governo de
A ou de B. Na minha visão de político, o Congresso
Nacional deve dar uma contribuição não apenas para
debelar focos de corrupção, mas para instituir procedimentos que possam deﬁnitivamente atalhar a ocorrência da corrupção.
Lembro-me de que no Governo Fernando Henrique foi dada ênfase ao Código de Ética Pública da
Alta Administração Federal. S. Exa. inclusive promoveu
alterações nele. Mas me parece que a iniciativa não
avançou muito.
Este Governo realçou a função da Controladoria-Geral da União, que iniciou fazendo um trabalho
bom, que chamou a atenção da sociedade brasileira.
Mas não se tem visto resultados práticos. Ela pode
até estar fazendo sua parte, mas não tem havido um
desdobramento em relação às medidas que devem ser
adotadas para punir aqueles que incidiram em práticas de corrupção.
Acho até que o Ministro do Controle e da Transparência não deveria, volta e meia, pronunciar-se sobre
questões que envolvem apurações de nível político,
como Comissão Parlamentar de Inquérito, se devem
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ou não apurar a prática de A ou B, para não banalizar
sua função.
Essa é uma questão a que a sociedade toda
está ligada e que comenta. Ontem, quando pagava
minha conta no hotel, em São Paulo, o funcionário
que recebeu o cheque me indagou o que signiﬁcava
o bottom que uso no paletó. Eu lhe disse que era o
símbolo do membro do Congresso Nacional. Ele me
perguntou: “O senhor é Deputado?” Eu lhe respondi:
“Sou”. Ele me disse: “É preciso acabar com esse negócio de corrupção no País, porque ninguém agüenta mais”.
Há, por onde se anda no País, um sentimento
que é algo perigoso, porque a sociedade parece estar contaminada, de um modo ou de outro. No caso
em questão, não se trata de instalar CPMI contra
A, B ou C. No momento em que se apura um ato
de corrupção, está-se dando uma contribuição ao
Governo. É nesse sentido que vejo a criação da
Comissão Parlamentar de Inquérito, e não de outra maneira.
Sr. Presidente, era esse o registro que gostaria
de fazer.
Muito obrigado.
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Tem V.
Exa. a palavra.
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, estamos sendo, hoje, escorraçados. É
natural, e temos maturidade para agüentar isso. Quem
quis assinou a criação da CPMI dos Correios. E teremos muitas surpresas durante esse processo.
Sr. Presidente, para que as novas vestais da
moralidade pública não se esqueçam, de imediato
solicito à Mesa a transcrição, na íntegra, do texto da
jornalista Ester de Albuquerque Neves: Corrupção na
era FHC.
Sr. Presidente, quero registrar uma denúncia
gravíssima – por isso ﬁquei aqui até agora esperando
minha vez de falar.
Há uma enorme corrupção no processo de privatização do BANESPA, e quem está pagando o pato são
os trabalhadores aposentados do antigo BANESPA.
Diz o artigo, publicado no O Estado de S.Paulo,
de 12 de maio, intitulado: Cosesp não renova seguro
de grupo do Banespa.
Veja bem, Sr. Presidente, o que foi a “privataria”:
“Quem contrata apólice de seguro de
vida, com renovação anual automática, quer
estar protegido em caso de morte ou inva-
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lidez permanente. Essa certeza de proteção, no entanto, deixou de existir – atenção
para o número – para 20.163 segurados da
Companhia de Seguros do Estado de São
Paulo, que receberam carta da seguradora
informando que não irá renovar a Apólice 10
de seguro de vida em grupo dos funcionários e inativos do Banco do Estado de São
Paulo, que vence no dia 31 de maio – daí a
urgência em pedir a compreensão dos meus
pares, e escutem bem, Sr. Presidente, Srs.
Deputados –, sob a alegação de que não
tem mais interesse em manter o contrato.
Dos 20.163 segurados, cerca de dois terços,
ou 13.442, são aposentados que pagavam
o prêmio do seguro desde 1973. O restante
continua trabalhando como funcionário do
Banespa Santander”.
Sr. Presidente, tenho em mão, para provar como o
PT tem honra, três requerimentos de dois Senadores do
PT – Eduardo Suplicy e Ideli Salvatti – publicados no Diário do Senado Federal, em que cobram do Banco Central
ﬁscalização da privatização vergonhosa do BANESPA,
no Estado de São Paulo, sob a égide do Governo tucano
no Estado e de Fernando Henrique Cardoso.
Vejam a gravidade: eles não querem mais pagar
apólice de seguro em grupo dos funcionários e inativos
da COSESP, que vence no dia 31 de maio.
Sabe-se que o lucro do BANESPA, de 2001 a
2004, já supera 7,4 bilhões de reais. Desse total, cerca de 4 bilhões advém de títulos federais, rendendo
IGPDI, mais juros de 12% ao ano, conﬁados ao Banco
Santander – que os banespianos chamam de “Satander” – para pagamento de aposentadoria e pensão dos
empregados do Banco do Estado de São Paulo – BANESPA. Sabe o que eles estão fazendo? Remetendo
para a matriz do Santander, na Espanha.
Esse é um pequeno resultado da “privataria” que
atingiu em cheio o coração do meu Estado: a privatização do BANESPA. Vinte mil servidores aposentados que trabalharam e ﬁzeram a honra daquele banco
estão impedidos de receber o resultado da aplicação
que ﬁzeram durante décadas, porque agora o novo
Santander, a Companhia de Seguros do Estado de
São Paulo – COSESP, diz que “não tem mais interesse
em manter o contrato” e vai romper a apólice.
Portanto, solicito a transcrição dessa matéria na
íntegra e do artigo sobre a corrupção na era Fernando
Henrique Cardoso.
Muito obrigada.
MATÉRIAS A QUE SE REFERE A ORADORA:
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“Nunca tão poucos roubaram tanto em tão pouco”
Corrupção na era FHC
Corrupção, chamada modernamente de “banda
podre”, é um fenômeno de degradação moral. Um termo que pode ser empregado para deﬁnir tudo aquilo
que produz a deterioração do caráter do homem, e
conseqüentemente o apodrecimento do tecido social.
É fruto da natureza egoísta do ser humano.
Não é à toa que a corrupção tem sido apontada
como um dos elementos causadores do caos social
em que vivemos. É a raiz de muitos males, porque
dilapida o patrimônio público e corrói o recursos que
deveriam ser utilizados na assistência social aos mais
necessitados e para promover o bem comum.
É quase impossível que, num determinado governo, não exista corrupção. Assim, mesmo que um
governante não seja corrupto, é fundamental a sua
atitude em relação a essa mazela.
A corrupção, desde que FHC assumiu o poder,
salta aos olhos de todos aqueles que querem (ou podem) enxergar. São muitos os fatos que só poderiam
ser esclarecidos por meio de CPI, não realizadas em
virtude do empenho do Governo, junto aos parlamentares que lhe dão apoio.
Para que você tenha uma idéia de como uma
CPI pode ser esclarecedora, jamais o ex-Presidente
Collor teria sido afastado, se não fosse por uma CPI.
Isso porque muitas das leis brasileiras são feitas apenas para colocar na cadeia os “ladrões de galinha”. E,
tantas outras são criadas para dar escape aos bandidos do “colarinho branco”.
Os vários escândalos, que vieram à tona e não
foram esclarecidos, no Governo FHC, revelam um nível de baixeza e comprometimento que envergonha a
parcela de cidadãos de bem, deste país.
Aliás, FHC era ministro da Fazenda, do ex-Presidente Itamar Franco, quando veio à tona o primeiro
foto que colocou em xeque o seu caráter de homem
público: Em matéria, muito bem documentada, a
revista IstoÉ, nº 258, de 10 de novembro de 1993,
publicou uma grave denuncia contra FHC. Nela foi
revelado que, em 12 de maio de 1989, o então Senador Fernando Henrique Cardoso comprou uma
fazenda, no município de Buritis, Minas Gerais, em
parceria com o amigo e “caixa” de suas campanhas
eleitorais, o Sr. Sérgio Mota, que faleceu em 1998,
com “fortes indícios de sonegação de impostos”. A
transação descrita nessa matéria levou-me a inferir
que o presidente FHC é tão “sortudo” quanto João
Alves, o “anão” que foi pego pela CPI do Orçamento.
A diferença é que, enquanto o “anão” diz ter ganho
centenas de vezes na loteria, “com a graça de Deus”,
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o nosso presidente “sortudo” encontrou uma alma
generosa, que comprou uma fazenda, em 1981. por
um valor equivalente a US$ 140 mil (cento e quarenta mil dólares), vendendo-a, oito anos depois, para
FHC, por um valor correspondente a apenas US$2
mil (dois mil dólares). Portanto, um preço 70 (setenta) vezes menor, em relação ao valor pago pela
fazenda anteriormente.
Por que será que a imprensa amestrada silenciou,
vergonhosamente, diante dessa grave denúncia?
Quanto ao seu desempenho como presidente da
República, o fato é que, desde o início do seu mandato, FHC demonstrou que um governo transparente
não estava em seus planos, quando acabou com a
CEI – Comissão Especial de Investigação - constituída por representantes da sociedade civil e presidida
pelo ex-ministro Romildo Canhim. Essa comissão foi
criada pelo ex-Presidente Itamar Franco, para subsidiá-lo com informações a respeito da corrupção existente no País.
No ﬁnal de 1994, a CEI divulgou um relatório que
revelou a extensão e a gravidade problema. Esse estudo mostra que, após a era Collor, a corrupção não só
aumentou como torne se mais soﬁsticada. Portanto,
desgraçadamente, nessa questão o Brasil vem tendo
um grande “avanço”.
Os dados revelados são alarmantes. Mostram
que a corrupção está presente, em todos setores da
administração pública. Consumindo 40% (quarenta por
cento) de todo o valor que Estado investe em obras,
bens e serviços.
Esse trabalho sério, realizado pela CEI, recomendado pelo ex-Presidente Itamar Franco reﬂete o
caráter ético desse homem público. Enquanto FHC
não quer nem ouvir falar em CPI pa apurar os graves
indícios de corrupção, que surgiram em seu governo,
dentre os quais o caso Sivam, o caso da Pasta Rosa,
a compra de votos, para que o projeto da reeleição
fosse aprovado e, ao meu ver, um dos mais graves
a denúncia do jornalista Hélio Fernandes, no jornal
Tribuna Imprensa, edição de 24-4-97, que aponta o
ﬁlho de FHC, Paulo Henrique, como, na época segunda pessoa nas empresas do maior beneﬁciado com a
privatização da Vale do Rio Doce, Light e outras, Sr.
Benjamin Steinbruck.
Realmente, a corrupção, na era FHC, atingiu seu
ponto culminante nas privatizações.
Em apenas um semestre, o primeiro de 2000,
o lucro oficial da Vale do Rio Doce foi R$ 1 bilhão.
Não esquecer que a Vale foi vendida por ridículos
R$ 3 bilhões, dos quais a metade liquidada com
moedas podres. Os “compradores” também foram
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favorecidos com financiamento do BNDES e créditos fiscais.
A Vale era uma empresa do povo brasileiro. Antes da sua entrega, seu patrimônio mineral foi avaliado
em US$ 1 trilhão e 500 bilhões (1 trilhão e quinhentos
bilhões de dólares). Isso sem considerar o seu valor
estratégico, que não tem preço. Portanto, FHC devenos uma explicação; a respeito dessa transação escusa. Aliás, nessa questão também estão em débito
o Congresso e Poder Judiciário.
O escândalo das conversas telefônicas grampeadas, por ocasião da privatização da Telebrás também
foi gravíssimo.
A seguir vejamos alguns trechos, bastante signiﬁcativos, dessas conversas telefônicas:
Participam: Mendonça de Barros com Jair Bilacchi, então presidente da Previ (Fundo de Pensão dos
Funcionários do Banco do Brasil):
– MB: “Estamos aqui eu, (André Lata Rezende),
então presidente do BNDES, Pérsio Atida, sócio de
banco Opportunity e ex-sócio de Lara Rezende e Pio
Borges, então vice-presidente do BNDES, mas estamos aqui preocupados com a montagem que o Ricardo Sérgio (diretor do Banco do Brasil) está fazendo
do outro lado (referindo-se ao consórcio “borocoxô”,
formado pela “tele-gangue”, que o então Ministro
Mendonça de Barros gostaria que fosse montado
apenas para fazer ﬁguração). Porque está faltando
dinheiro doutor.
– JB: Ministro, nós estamos concentrando forças
e a nossa proposta é bem diferente. (...)
– MB: Tudo bem. Mas o importante para nós é
que vocês montem com o Pércio, evidentemente chegando a um acordo.
Participam: Mendonça de Barros com Ricardo
Sérgio, então diretor do Banco do Brasil (o tal que Antônio Carlos Magalhães denunciou ter recebido uma
propina de R$90 milhões, para ajudar na formação do
consórcio Telemar).
– MB: Tá tudo acertado. Os dois consórcios,
né? Agora o de lá está com problemas com carta de
ﬁança, entende? Não dá para o Banco do Brasil dar,
ó Ricardo?
– RS: Dá. Eu acabei de dar.
– MB: Ah! Tá vendo como eu conheço você?
(...)
– RS: O Banco do Brasil está ﬁnanciando tudo.
– MB: Eu sei, meu ﬁlho. Conto com você.
– RS: Nós estamos no limite da nossa irresponsabilidade.
– MB: Não, não.
– RS: Eu dei uns 3 bi de crédito aqui (...)
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– MB: É lógico. Mas nisso ai estamos juntos,
pô!
– RS: Não, tudo bem. E na hora que der merda,
nós estamos juntos desde o início (...)
Participam: Mendonça de Barros com o irmão
José Roberto:
– MB: Agora, nessa saia de operação ta uma
operação de levanta consórcio, depois dá uma rasteira, joga lá embaixo. Ô tá engraçado (pra ele, pra nós
isso é terrível!).
– JR: Essa frase sua é antológica: Todo mundo
mente, inclusive eu (...)
– MB: Eu tenho uma boa notícia, vai: A MCI vai
entrar.
– JR: Ah, é?
– MB: É tanto que agora nós estamos aqui nessa gangorra, nós estamos agora derrubando o outro
consórcio, que é mais fraco.
– JR: tá, ta.
– MB: Não, sabe por que Beto? – Porque você
controla o dinheiro, na boa. O consórcio é feito aqui
pô. Evidente, a MCI, como é grande, independe. Ela
vai entrar junto com a Telefônica, então não precisa
de dinheiro do BNDES. Agora, mas esses consórcios
borocoxô que estão sendo formados aqui é tudo daqui
(do BNDES). Então o pio ora levanta...
Participam: Mendonça de Barros com Lara Rezende, então presidente do BNDES:
– MB: Só tem um jeito deles combinarem um ágio
com o Banco do Brasil.
– LR: Ele (referindo-se ao Pérsio) perguntou se
eles limitarem (referindo-se a possibilidade do Banco
do Brasil limitar o ágio). Eu disse não. O negócio é o
seguinte: vocês primeiro dão um play a noite inteira.
E depois o seguinte: desrespeita a autorização, abuso
de poder se for o caso, para depois nós bancarmos.
Ele disse tudo bem, nós temos certeza. Já aconteceu
um caso igualzinho (qual seria essa caso “igualzinho” ?
Ele veio aqui falar isso.
– MB: Então combina. Discute primeiro um número mais embaixo. E na última hora...
– LR: Exatamente, na última hora sobe (...)
– MB: Tá bom. E a Sprint?
– LR: A Sprint é o seguinte: nós tamos agora fazendo corpo mole.
– MB: Sei, sei.
– LR: O que interessa é que não se saiba que eles
não vão dar. Não me incomoda. Até o ﬁnal ta como se
fosse rolar” (o que importava era que a empresa ﬁzesse parte da farsa, para ﬁngir concorrência).
– MB: Tá bom.
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A divulgação dessas ﬁtas traz à tona as negociatas forjadas nos bastidores do poder, com relação
as privatizações.
Em seu livro “Um balanço do desmonte do Estado”, o Jornalista Aloysio Biondi revela que ‘antes de
vender as empresas telefônicas, o Governo investiu
21 bilhões de reais no setor, em dois anos e meio.
Portanto, entregá-las ao setor privado por apenas 8,8
bilhões, e ainda ﬁnanciando a metade desse valor, é
uma transação imoral, que não pode ter outro nome
que não seja: Corrupção.
Ora, como se não bastasse o fato das empresas
terem sido subavaliadas, a forma como o processo
tem sido conduzido não deixa dúvida: as privatizações
estão sendo realizadas á margem da ética e da Lei,
porque quebram os princípios básicos estabelecidos
no Art. 37, da Constituição Federal, para pautar os
atos do Governo na gestão da coisa pública, conforme abaixo:
“A administração pública direta, indireta e fundacional, de qualquer dos poderes da União, de Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade impessoalidade, moralidade,
publicidade...”
O sigilo, caráter primordial da lei de licitação, também foi quebrado, quando o então ministro da Comunicações, Mendonça de Barros, e o então presidente
do BNDES, Lara Rezende, envolveram se em negociatas com seus amigos e ﬁnanciadores da campanha
eleitoral do presidente FH o interessados na aquisição
das empresas estatais.
Ficou evidenciado que o tripé dessa imoralidade,
estabelecido nos processos de privatizações do patrimônio público, é o seguinte:
1 – Os fundos de pensão dos funcionários das
empresas estatais são utilizados para a formações dos
consórcios, em parceria com as empresas privadas
que se quer privilegiar.
2 – O próprio BNDES, portanto um órgão público, ﬁnancia os valores, em condições privilegiadas,
em relação ao mercado (isso já foi denunciado pelo
TCU).
3 – As garantias dos empréstimos são estabelecidas por meio de ﬁanças dadas por outro órgãos
público (o Banco do Brasil).
Em Resumo: Os amigos do poder “compram”
empresas do Governo, com dinheiro do governo (ﬁnanciamento do BNDES) e risco para o Governo (ﬁança
do Banco do Brasil).
Promovendo negociatas das quais o próprio
presidente tinha conhecimento, conforme revelou o
ex-Ministro Mendonça de Barros, em entrevista concedida á revista IstoÉ, quando disse, referindo se as
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essas gravações: “Porque tudo que está envolvido ai
o presidente foi mantido a par. Evidentemente que
nós não ﬁzemos essa intervenção no consórcio sem
avisá-lo. Foi uma decisão minha, do André, mas ele
foi avisado porque era um negócio não normal” (eu
diria um negócio muito estranho, que precisa ser esclarecido).
Criam consórcios, utilizando-se para isso dos
recursos dos fundos de pensão dos funcionário das
estatais, para ﬁngir concorrência ou para beneﬁciar
efetivamente os seus apaziguados. Deve ter sido
assim que o Sr. Benjamin Steinbruck, então chefe
de Paulo Henrique, ﬁlho do presidente de dono de
uma empresa têxtil falida tornou-se um dos donos
do Brasil.
A atuação do Governo sempre foi no sentido
de que as privatizações tinham que ser realizada
de qualquer maneira. Faz parte da estratégia de
poder que aí está. Promover o desmonte da empresas estatais estratégicas brasileiras é o que se
impõe. Tudo para transferir as riquezas da Nação
para os banqueiros, principalmente os de capital
internacional.
Com relação às conversas telefônicas grampeadas, para manter a sujeira debaixo do tapete, governo alegou que não se tratava de uma denúncia mas
de “um ato criminoso caracterizado pela gravação
clandestina e ilegal de conversas privadas. E apenas
nesse sentido foi orientada na investigação da Polícia
Federal. Entretanto, o conteúdo das informações contidas nessas ﬁtas não diz respeito há vida privada do
Sr. Mendonça de Barros, mas ao procedimento de um
ministro de estado, no trato com a coisa pública. Portanto, o Governo FHC deve, sim, essa explicação ao
povo brasileiro, porque são informações autênticas, de
interesse público, que envolvem questões muito graves, diante das quais a questão do grampo torna-se
inﬁnitamente menor.
É fato que a corrupção existe. Não vai desaparecer
como num passe de mágica. É inegável também, que
não é fácil de ser combatida. Todavia, é imoral jogála para debaixo do tapete, com forma de mascarar a
realidade. Qualquer autoridade que assim procede
está, no mínimo, sendo conivente com a corrupção.
Exatamente o oposto da atitude que deve tomar, na
condição de agente moral.
Os homens de bem deste País precisam se unir,
para em uníssono dizer a FHC: Basta de impunidade!
Xô corrupção!
Ester de Albuquerque Neves
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O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. ÁTILA LINS (PPS – AM. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dirijo apelo aos Senadores, particularmente aos
que integram a bancada do Norte do País, da Amazônia, no sentido de agilizarem a tramitação do projeto
de lei complementar que recria a SUDAM.
V.Exa. e todos os Deputados sabem que no ano
passado a Câmara dos Deputados aprovou os projetos que recriam a SUDAM e a SUDENE. De outubro
para cá, esses projetos estão tramitando muito lentamente no Senado, causando prejuízo ao Norte e ao
Nordeste.
Em virtude desse fato, a ADA está funcionando
de forma insatisfatória. É preciso que a SUDAM seja
aprovada, para que entrem em vigor os novos mecanismos incluídos pelo Governo e aprimorados pelos
Srs. Deputados.
É o apelo que faço ao Senado.
Muito obrigado.
O SR. ADÃO PRETTO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. ADÃO PRETTO (PT – RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar minha preocupação com a CPI que está sendo criada.
Estamos sofrendo muito com a CPMI da Terra.
Apesar de termos razão, ela é desvirtuada dos seus
fundamentos. O objetivo dessa CPMI é investigar a
violência no campo, e temos razões e argumentos de
sobra para proceder a essas investigações, porque há
listas de assassinatos. Nos últimos anos, 1.700 agricultores foram assassinados, e não se tem notícia de
nenhum fazendeiro preso. Então, vejam a razão que
temos nessa CPMI. Mas estamos perdendo terreno,
porque eles tem maioria e acesso à imprensa, o que
nós não temos.
Pedimos a quebra do sigilo bancário de vários
fazendeiros, inclusive da UDR, e os dados ainda não
chegaram até nós. Os pedidos de quebra de sigilo
imediatamente param nas mãos deles. Para os colegas Parlamentares terem uma noção, eles chegaram
a pedir a quebra do sigilo bancário do companheiro
do MST Francisco, a quem chamamos de Chicão, um
companheiro que é pobre, não tem capital. Também
pediram a quebra do sigilo bancário do Brasil de Fato,
um jornal semanal que está com diﬁculdades para
manter-se.
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O Onyx Lorenzoni faltou com a verdade no jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Disse que é o
Relator da CPMI, o que não é verdade. O Relator é o
João Alfredo, do PT do Ceará. E também denunciou
documento sigiloso, que ainda não poderia ser publicado. Semana passada, apresentou requerimento
para que a direção do MST explicasse quanto custou
a marcha a Brasília e quem pagou a comida para os
agricultores.
Vejam, Sr. Presidente, prezados colegas, a vergonha que é debatida nessa CPMI. Por isso, temos má-fé
com essas CPI que estão sendo criadas.
Muito obrigado.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Tem V. Exa.
a palavra.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDBRJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o momento político que atravessamos é farto e variado de temas para
pronunciamentos voltados para crises e escândalos
de toda ordem.
Porém, não venho aqui tecer qualquer comentário
sobre os temas da moda, até porque eles não nos levam a nada e somente depõem contra as autoridades
brasileiras, em especial a nossa classe política.
O que quero destacar nesta oportunidade, registre-se, é um aspecto inverso ao momento e contrário
à onda de desemprego que assola todo o nosso País.
Reporto-me ao caso do executivo de venda do meu
Estado do Rio de Janeiro Dr. Aleksander Santos, Presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e
Marketing do Brasil – ADVB - Rio.
O Dr. Aleksander iniciou sua vida proﬁssional aos
10 anos de idade, entregando o jornal O Globo, que
na época era entregue por menor, que também podia
vender assinaturas do periódico. Destacou-se e foi considerado o melhor da área no bairro de Botafogo.
Depois, sua escalada na área de venda foi sempre crescente e de destaque por onde passava, com
inúmeras premiações e condecorações pertinentes.
Levando a termo sua vocação e dedicação ao
mercado, cursou a Faculdade de Marketing e a cada
dia aumenta seu conhecimento na área com a dedicação à leitura e ao acervo de mais 500 livros, 200 ﬁtas
e 100 cursos de especialização, voltando sua atenção
para o investimento em si e em sua carreira.
Assim, ele, ainda jovem, ocupa a Presidência da
ADVB-Rio, onde se destaca pela dedicação ao seu
trabalho e ao desenvolvimento da economia do nosso
Estado do Rio de Janeiro e do nosso País.
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Exatamente no momento em que tanto se fala
em capacitação dos pequenos e médios empresários, visando atender ao mercado interno e externo e
gerar empregos diretos, de que tanto fala o Governo
Federal, vejo com positividade a atividade do SEBRAE
e de S. Exa., o Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, que vem
empreendendo esforços no sentido de capacitar e
desenvolver as empresas para que possam competir
interna e externamente.
Entretanto, para que essas metas sejam alcançadas, precisamos de pessoas e técnicos voltados para
tal desenvolvimento, ou seja, precisamos de pessoas
qualiﬁcadas, dedicadas e que tenham sonhos e compromissos em levar a termo essas metas.
Por isso, destaco a participação do Dr. Aleksander
no meu Estado do Rio de Janeiro, pois ele incorpora
na integra o espírito do empreendedor de concepção
moderna, que investe em sua atividade proﬁssional de
venda e marketing, com orgulho e distinção, a ponto
de afastar o velho conceito de que venda é bico para
quem está desempregado, pois, na medida em que o
País se desenvolve na produção e na comercialização
interna e externa, mais o mercado passa a exigir do
proﬁssional da área, que se especializa e encara com
tanta distinção a proﬁssão, que revela de plano uma
visão futurista e promissora.
Graças ao seu destaque, não só passou a ser
respeitado e destacado, como também passou a ser
freqüente convidado nas mais diversas atividades do
Estado, inclusive foi o principal responsável pela instalação da Primeira Delegacia de Combate à Pirataria
do Estado e encontra-se hoje totalmente engajado na
campanha de instalação de mais uma reﬁnaria de petróleo no Estado do Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, peço que
este pequeno registro seja divulgado nos órgãos de
imprensa, para que o exemplo do Dr. Aleksander Santos sirva para todos nós, em especial para a juventude
do nosso Estado e do País, a ﬁm de que possa voltar
seus olhos para a área de venda e marketing, não só
como uma oportunidade de emprego, como também
como uma proﬁssão das mais distinguidas e promissoras dos tempos atuais.
Muito obrigada.
O SR. JOÃO GRANDÃO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, ao ocupar esta tribuna, quero dirigirme, em especial, aos irmãos negros, africanos. Hoje
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é uma data muito especial – o Dia da Libertação da
África – que marca a luta contra a colonização e a subordinação a que todo um continente repetidamente
foi submetido durante séculos.
Quero ressaltar e parabenizar o Governo do Presidente Lula, que vem dando real importância para a
promoção da igualdade racial, rompendo com a política
de omissão frente às desigualdades e discriminações
raciais, reconhecendo as injustiças e discriminações
históricas sofridas por segmentos raciais e trabalhando a ﬁm de realizar uma das missões superiores do
Estado, que é assegurar a igualdade de direitos e
oportunidades a todos, buscando mecanismos capazes de interromper os processos de exclusão de uns
para privilégios de outros, como ocorre secularmente
em nosso País.
A efetivação de ações inovadoras, como a sanção
da Lei nº 10.639/03, que instituiu a obrigatoriedade do
ensino da História da África e das relações étnico-raciais
na educação básica, emblematicamente a primeira lei
sancionada no seu Governo, é um dos destaques.
Outra ação importante que quero enfatizar, Sras.
e Srs. Deputados, é a inclusão do item raça/cor no
questionário do Censo Escolar 2005, um levantamento de informações estatístico-educacionais de âmbito
nacional realizado anualmente. Esse levantamento
abrange todos os níveis e modalidades do ensino,
colocando como unidade de informação a escola e
como informante o diretor ou responsável de cada
unidade escolar.
O Censo vai fornecer informações e estatísticas
para a realização de diagnósticos e análises sobre a
realidade do sistema educacional, subsidiando a deﬁnição e a implementação de políticas orientadas para
a promoção da eqüidade, efetividade e qualidade no
ensino.
O Ministério da Educação, através do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP, alterou as normas do Censo Escolar,
adequando as ﬁchas de matrículas das 210 mil unidades escolares, com a inclusão do recorte racial, que
alcançará 56,8 milhões de alunos.
A adoção do quesito raça/cor é uma intervenção
decisiva que atende a uma reivindicação histórica dos
movimentos sociais, estabelecendo um marco entre o
Governo atual e todos os anteriores. Não haverá paralelo em relação às estatísticas no campo racial depois
dos dados do Censo Escolar 2005, pela abrangência
quantitativa e qualitativa.
A inclusão do recorte racial resolve uma questão crucial de ausência de informação qualiﬁcada sobre a questão racial. O quesito raça/cor possibilitará
a realização de estudos, de pesquisas, de práticas

Maio de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

e a elaboração de projetos que abordem e apontem
soluções para problemas de desigualdade e discriminação raciais.
Com base na coleta desse dado, será possível a
todos os gestores de educação do País deﬁnir ações
e políticas aﬁrmativas e de promoção da igualdade
racial na comunidade escolar.
Para a deﬁnição da terminologia a ser adotada
pelo INEP em seus cadernos de questionários, serão
tomadas como parâmetro as terminologias já adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
– IBGE em suas pesquisas desde 2000, isto é: branca,
preta, parda, amarela, indígena.
O IBGE realizou vários seminários com representações do movimento social, onde foram apresentadas várias propostas, para aplicação de uma prova
piloto, quando se veriﬁcou através do preenchimento
dos questionários maior identiﬁcação dos entrevistados
com as categorias: “preta” e “parda”, em substituição
às categorias: “negra” e “mestiça”.
Foram consultados ainda para a deﬁnição da terminologia a ser adotada, além do IBGE, a Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
– SECAD/MEC, a Secretária Especial de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR e representantes dos movimentos sociais.
Esse conjunto de ações, aliado a outras que por
certo virão, contribui objetivamente para que possamos nos orgulhar, no sentido mais amplo da palavra,
ao dizer que vivemos num país que tem como marca
o respeito à cidadania e a igualdade de direitos.
Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este meu pronunciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlito Merss) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. FERNANDO FERRO(PT – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, a sessão do Congresso Nacional,
realizada pela manhã, permitiu-nos presenciar um
festival de cinismo, algo sem precedentes, de alguns
membros da Oposição. Ali desﬁlaram alguns cavaleiros
da moralidade e da ética que têm um passado comprometido com o que há de pior na história do País. Vi
Parlamentares falando sobre moral e bons costumes.
Muitos deles, que tiveram familiares envolvidos na CPI
que investigou o tráﬁco de crianças, exploração sexual
de crianças, procuraram Relatores para abafar o comprometimento de parentes no esquema da corrupção
de menores. Era esse tipo de gente que estava ali na
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tribuna apregoando moralidade e ética. Para nós, essa
situação revela a tentativa de se criar nesta Casa a
idéia de que o País vive uma grande e monumental
crise institucional. Aliás, está aí o artigo do Senador
Antônio Carlos Magalhães falando que o Governo Lula
acabou. O Governo Lula, de fato, acabou para S. Exa.,
que andou atrás do PT para entrar no Governo pela
janela; ele, que tem um histórico de comprometimento
com o que há de pior na história do País.
De fato, o Governo Lula acabou para os corruptos, para os antipatriotas, para os entreguistas, acabou,
sim, para eles, que têm que aprender e compreender
que estamos vivendo um regime democrático.
Está aqui o relatório do Ministério do Justiça: 75
operações realizadas pela Polícia Federal, de 2003
para cá, que estavam nas gavetas do Governo do Sr.
Fernando Henrique Cardoso. Não foi inventado agora
no Governo Lula. Várias dessas operações foram abafadas porque podiam comprometer interesses e atingir
juízes, Parlamentares, ﬁgurões do Governo passado. E
nós estamos investigando, mesmo que atinja ﬁliados do
PT, para mostrar que não temos medo de investigar.
O patrimônio moral e ético do Partido dos Trabalhadores nos dá autonomia, sim, para falar. Mas esses
que estão querendo simular essa crise institucional,
essa crise de governabilidade, na verdade, como muito
bem foi dito, estão querendo criar um clima de golpe,
para romper as conquistas democráticas da sociedade brasileira.
Então, aos golpistas eu digo que não vingará esse
tipo de ação, porque a mentira não prevalece. Estamos
aqui defendendo o Governo do PT porque ele tem história. A elite não engole os 25 anos de luta do PT, com
seus fracassos eleitorais, com suas lutas e conquistas
políticas, enﬁm, com a vitória de Lula. O preconceito da
elite é muito grande para aceitar que um trabalhador
seja Presidente da República. Aliás, essa ira contra o
nosso Governo é perfeitamente compreensível no plano
psicológico, cultural e político. É a dor-de-cotovelo, é a
certeza de que vocês serão derrotados outras vezes.
Preparem-se para 2006, pois vamos derrotá-los novamente. Vamos aprofundar a democracia e este Governo.
O povo brasileiro aprova o Governo Lula porque sabe
que ele tem seriedade, história.
A todos os companheiros do Partido dos Trabalhadores, inclusive aos que assinaram essa CPI pensando que haverá uma investigação nos Correios, quero
alertar para o equívoco que estão cometendo. Como
bem observou o companheiro Adão Pretto, a CPI da
Terra foi desviada para tornar-se CPI contra o MST,
contra o movimento social; não contra a bandidagem
do latifúndio, nem contra os assassinatos do campo,
mas para combater o MST. Do mesmo jeito, estão que-
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rendo criar uma CPI sobre um fato que aconteceu nos
Correios, fato esse que, segundo o líder do PSDB, espera-se que ﬁque restrito apenas a Maurício Marinho,
o bandido dos Correios.
Vamos investigar. As investigações vão passar
pelo Maurício e por outros. Sabemos que não é só o
Maurício que está nesse esquema. Há outros por trás
disso. É bom botar o dedo na ferida para investigar,
Polícia Federal e Ministério Público.
Felizmente, Sr. Presidente, hoje temos um Ministério Público autônomo. Não temos um “engavetador”
de inquéritos, como no passado. Várias tentativas do
Partido dos Trabalhadores, quando era Oposição, esbarraram na ausência de independência do Ministério
Público, na incapacidade de investigar do “engavetador-mor” do Governo Fernando Henrique Cardoso. O
Ministério Público escondia os fatos e fazia o jogo da
blindagem para proteger os corruptos do FonteCindam, os corruptos da CPI da Reeleição, os corruptos
da privatização das telecomunicações. Todos esses
casos foram abafados.
Portanto, esse tipo de gente, que não tem moral
nem qualiﬁcação, não vai nos atingir. Vamos superar as
diﬁculdades e mostrar que o Partido dos Trabalhadores,
com seus 25 anos de fundação, e este Governo têm
história e raiz social. Não seremos atingidos por esse
sopro de corrupção que querem nos impingir.
Estamos apurando a corrupção, praticando a
democracia – vivemos num Estado Democrático de
Direito. Os golpistas têm de respeitar a democracia,
em prol do futuro do País.
Durante o discurso do Sr. Fernando Ferro, o Sr. Carlito Merss, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luiz Couto, § 2º do art.
18 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Marcelo Ortiz, para uma
Comunicação de Liderança, pelo PV.
O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Como Líder.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para dizer que vejo
com muita tristeza notícia publicada pelo jornal Folha
de S.Paulo, edição de 23 de maio, que diz que milho
transgênico causa alteração em rato.
Quando lemos que há um impasse na Europa sobre a votação da comercialização de milho transgênico,
observamos que apenas 9 países votaram a favor.
O jornal diz o seguinte:
“(...) No entanto, a revelação dos efeitos médicos sobre os ratos da Monsanto intensiﬁcou o debate
sobre se é possível dizer que o milho é seguro para
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consumo sem mais pesquisas. Médicos dizem que
as mudanças do sangue nos roedores indicam que o
sistema imunológico do rato foi daniﬁcado ou que uma
doença como um tumor havia surgido e que o sistema
lutava para combatê-la (...)”.
Lembro a esta Casa que, quando votamos contrariamente à questão dos transgênicos no Brasil, nós
o ﬁzemos por 2 motivos. Primeiro, pela vida, porque
não houve nenhum estudo de impacto ambiental que
levasse esta Casa – nós, do Partido Verde, votamos
contra – à aprovação do plantio de soja transgênica
no Brasil. Aﬁrmamos que não foi respeitado o princípio
da precaução e dissemos que, em nenhum momento,
houve qualquer manifestação dos cientistas no sentido de aﬁrmar que a soja transgênica não faz mal à
saúde humana.
Hoje temos exatamente a conﬁrmação do que
falávamos – e nos chamaram até de fundamentalistas. Queríamos que tudo fosse feito de acordo com a
ciência, que demonstra agora que o milho transgênico faz mal à saúde. Se faz mal à saúde do rato, sem
dúvida alguma, também fará mal à nossa, porque
iremos consumir esse milho ao ingerir qualquer tipo
de carne, seja ela de vaca, de porco, de frango, seja
qualquer outra.
Em segundo lugar, dissemos naquela época que
a soja não havia sido estudada, mas sim uma bactéria
que fosse resistente àquele inseticida, àquele defensivo
agrícola fabricado pela Monsanto, que é o Round-up.
Quando descobriram essa bactéria, colocaram-na na
soja. Vejam a inversão. A bactéria foi colocada na soja
e nenhum estudo foi feito para saber se aquela soja
faria mal à vida seja animal, seja humana.
Por isso, Sr. Presidente, voltamos a esta tribuna
para levantar a mesma bandeira. Temos de nos ater
permanentemente à ciência, antes de que qualquer
transgênico seja disponibilizado para o consumo animal ou humano.
E mais, devemos exigir que nos produtos transgênicos seja colocada tarja de identiﬁcação com o
seguinte aviso: “Produto transgênico”. Se eu quiser,
posso consumi-lo, e estarei optando pelo meu bemestar ou pelo meu mal-estar. Esta é uma liberdade a
que temos direito, amparados pela Constituição. Não
podem nos impingir a ter uma autorização de plantio
de soja transgênica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Com a palavra, pela ordem, o Deputado Carlito Merss.
O SR. CARLITO MERSS (PT – SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a partir da manhã desta quarta-feira o Brasil
mudou. O PFL e o PSDB tentaram, de forma sorrateira,
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colocar em nós a faixa de corrupção. Tentaram ainda,
de forma cínica, passar para a população a idéia de
que estavam preocupados com a corrupção no Estado
brasileiro e que, para salvar o País, seria muito importante assinar o requerimento de criação da CPI dos
Correios. Mas desde hoje pela manhã esse discurso
caiu por terra. A hipocrisia acabou, a máscara caiu.
Vimos na manhã de hoje, Sras. e Srs. Deputados,
senhores telespectadores, que o que eles querem,
de forma cínica, é antecipar as eleições de 2006. E,
se esse é o jogo, vamos jogá-lo. Não é possível ouvir
calado discursos como os que ouvimos esta manhã.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso vendeu 76% do
patrimônio do País; comprou votos para sua reeleição; não permitiu a criação da CPI do SIVAM; gastou
mais de 25 bilhões de reais para salvar banco falido;
inviabilizou a CPI dos Precatórios; permitiu a roubalheira do Banco Marka/FonteCindam; a privatização
da TELEBRÁS – uma das coisas mais hediondas que
vimos – e foi pego em gravação quando tentava indicar as empresas que deveriam ganhar a licitação. Não
é possível permanecer calado quando assistimos ao
ex-Presidente, do alto do seu pedestal de sociólogo,
do alto de suas 2 ou 3 aposentadorias, baixar o nível,
como fez nesta semana, ao dizer que o País está sem
rumo, tal qual peru bêbado em dia de carnaval. É uma
pouca-vergonha.
Não aceito que um sociólogo, que tem um instituto
ﬁnanciado pelos Estados Unidos, pelo ex-Presidente
Bill Clinton, baixe o nível como fez. Um senhor vaidoso
que, durante 8 anos, tinha como única preocupação
viajar para ganhar medalhas. Nós não precisamos de
um Presidente que necessita de medalhas; nós temos
um Presidente que viaja para melhorar nossa relação
comercial, para termos um superávit que hoje põe o
Brasil no rol dos países em desenvolvimento, que tem
permitido um balanço comercial que nos dá condições,
inclusive, de recuperar a economia interna. Esse vai
ser o jogo.
Eu, que sofri com a ditadura militar, percebi claramente hoje, Sr. Presidente, que está em andamento no Brasil uma tentativa de golpe. Quero chamar a
atenção dos companheiros do PT, dos outros partidos
aliados e dos democratas deste País para o fato de
que não vamos permitir isso. Se o PFL e seus aliados
do PSDB quiserem ganhar as eleições, que ganham
em outubro de 2006.
Não vamos permitir nenhum golpe como o que
estão tentando dar alguns setores da mídia, que hoje
utilizam ﬁgura de animais para ridicularizar o Governo.
Aquela mesma mídia que criou o Sr. Fernando Collor
como caçador de marajás baixa o nível e não aceita
um debate correto. As revistas que enfatizaram a pa-
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lavra corrupção, no último ﬁnal de semana não tiveram
a coragem de entrevistar o Ministro Waldir Pires, que
tem feito impressionante trabalho no sentido de acabar
com a corrupção, algo antigo no Estado brasileiro.
O Governo Lula não descansou e não vai descansar enquanto não reduzir a corrupção no País. Foram realizadas 75 operações pela Polícia Federal, em
conjunto com a Receita Federal, e 1.234 pessoas foram presas só nesta semana; uma máﬁa de concursos
públicos está sendo desbaratada e na semana passada – parece-me que isso incomodou muito alguns
políticos – foi descoberta uma quadrilha, em Alagoas,
que roubava merenda escolar.
É fundamental que a população brasileira não
se deixe enganar pelas vestais da moralidade, que
destruíram este País e hoje pousam de defensoras
do Estado brasileiro. Essas senhoras e senhores que
destruíram o Estado Brasileiro e nos obrigam hoje a
reconstruir a infra-estrutura do País, porque deixaram
que as estradas acabassem, venderam o País, entregaram praticamente toda a nossa produção mineral
para as grandes multinacionais, não têm moral para
vir reclamar moralidade.
O Governo Lula tomou todas as providências
cabíveis quando surgiu o famoso caso Waldomiro. É
sempre bom lembrar que aquela gravação foi feita no
primeiro semestre de 2002, quando ele era Presidente
da LOTERJ, cargo de conﬁança do ex-Governador Garotinho. Mas isso ninguém fala. E tentam nos impingir
a pecha de corruptos.
Portanto, é fundamental que os democratas, que
os brasileiros que acreditam na República não permitam esse movimento que está em andamento, sim,
por intermédio de setores da mídia e de pessoas que
não aceitam a derrota.
Mas, Sr. Presidente, o que mais tem me incomodado é o preconceito de classes. Esses senhores do
PFL e do PSDB, no auge da sua arrogância e prepotência, não aceitam que um operário tenha vencido
as eleições.
Por favor, senhores, respeitem a República e a
democracia. Querem nos derrotar? Então vamos fazer
o embate em 2006; vamos veriﬁcar se o povo prefere
um governo que atenda a seus reclamos e reconstrói
o Estado, ou o outro, que desmontou a Nação brasileira. Façamos esse embate no próximo ano. Mas, se
quiserem fazer essa discussão neste ano, não tem
problema, vamos a ela. Agora, nada mais ﬁcará sem
resposta. Inclusive, não vamos permitir que este espaço seja utilizado, como tem sido, para que se digam
inverdades.
Portanto, conclamo os democratas deste País,
muitos dos quais sofreram durante a ditadura militar,
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durante a última ditadura econômica, a não permitir que
o golpe que está em andamento se concretize.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSUÉ BENGTSON – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, cedo ou tarde se esgotarão
as reservas de petróleo no mundo. Todos os países
estão buscando alternativas energéticas, e a melhor
saída encontrada pela comunidade cientíﬁca, em curto prazo, são os combustíveis líquidos renováveis e
permanentes.
Como resposta à nossa dependência de petróleo,
e para ajudar o Brasil a caminhar ﬁrme em direção ao
desenvolvimento de novas matrizes de energia, o meu
Estado do Pará sai na frente e lança o primeiro biodiesel brasileiro de fonte sustentável: o Palmdiesel.
O Pará é o primeiro Estado brasileiro a produzir
esse novo combustível a partir dos resíduos de reﬁno
do óleo de palma – ou dendê, como é popularmente
conhecida. A partir de agora, as frotas de ônibus, caminhões e tratores vão utilizar o biodiesel em conjunto
com o óleo diesel tradicional do petróleo. O óleo diesel
passará a ter 2% de biodiesel, e até 2007, 5%.
Para a consecução desse objetivo, o Grupo
AGROPALMA, maior produtor latino-americano de óleo
de palma, inaugurou em Belém, no último mês de abril,
com a presença do Presidente Lula, a primeira usina
no País a gerar biocombustível de fonte sustentável. Os
investimentos do Grupo no setor de palma no Pará já
chegam a US$150 milhões, com mais de US$1 milhão
só na Usina de Biodiesel da AGROPALMA.
O novo empreendimento terá, ainda este ano,
uma capacidade de produção de 4 milhões de toneladas de biodiesel. Em 2006, a produção subirá para
6 milhões. As expectativas de um rápido aumento da
produção são tão auspiciosas que a Agência Nacional
de Petróleo (ANP) já autorizou a AGROPALMA a produzir 24 milhões de litros de biodiesel por ano.
Srs. Deputados, o diesel é o combustível da atividade produtora. O Brasil consome hoje 40 bilhões
de litros de óleo diesel por ano e importa 17% desse
total, gastando US$800 milhões ao ano. Com a mistura obrigatória de 2% do biodiesel ao diesel, a estimativa é que o Governo economize US$170 milhões,
valor que subirá para US$400 milhões quando a adição for de 5%.
Considerado uma alternativa “limpa” para o meio
ambiente, o biodiesel é resultado do reﬁnamento do
ácido graxo, que é o resíduo do dendê, do qual já foi
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extraído o óleo para fabricação alimentícia. Além da
vantagem do reaproveitamento, resulta em um combustível mais puro, menos poluente e de baixo custo.
Outro ponto positivo é que os motores tradicionais não
precisarão ser adaptados.
Dessa forma, o Pará está mostrando ao Brasil
que é possível o desenvolvimento sustentável, com a
produção de combustíveis ambientalmente melhores.
Mais ainda, com o uso do biodiesel, está se superando o desaﬁo da responsabilidade social, pois se nota
um esforço conjunto de tentar incorporar a produção
familiar de dendê ao plantio em escala voltado para a
transformação industrial.
Isso se torna evidente quando se observa que
todo o dendê utilizado pela AGROPALMA é produzido
no Pará, com parte da produção de responsabilidade
do próprio Grupo e parte de 150 famílias de trabalhadores rurais dos Municípios de Moju e Tailândia, região
do Baixo Tocantins. Essas comunidades passaram a
integrar o Programa de Agricultura Familiar, desenvolvido em parceria do Governo do Estado, de prefeituras
da região, do Banco da Amazônia e da AGROPALMA,
a partir de 2001.
O Programa foi iniciado com o objetivo de manter o homem no campo, como uma das metas de uma
experiência pioneira de reforma agrária. Assim, o Governo Estadual disponibilizou 7,5 mil hectares de terras
próprias a essas famílias. Os agricultores, que antes só
produziam culturas de subsistência, agora têm assistência técnica da EMATER e da própria AGROPALMA
no cultivo da palmeira.
Portanto, Sr. Presidente, este é o Pará que o Brasil
tanto precisa conhecer: um solo fértil disposto a contribuir para o desenvolvimento nacional; um manancial
de imensas riquezas minerais, climáticas e hídricas,
formado, sobretudo, por um povo trabalhador e ordeiro,
que está pronto para enfrentar desaﬁos.
Finalizo, parabenizando o Grupo AGROPALMA
e o Estado do Pará pelo Palmdiesel, combustível que
em muito contribuirá para a redução de nossa dependência do petróleo, para a diminuição da emissão de
poluentes na atmosfera e para o desenvolvimento do
nosso País.
O povo paraense está muito orgulhoso.
Sr. Presidente, solicito que o meu pronunciamento
seja divulgado nos meios de comunicação da Casa e
no Programa A Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Couto) – Tem V. Exa.
a palavra.
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O SR. ZÉ GERALDO (PT-PA. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todos aqueles que me ouvem neste momento,
estou bastante preocupado com o ritmo desta Casa
e do Congresso Nacional no que diz respeito à votação de matérias essenciais para o desenvolvimento
do País.
Nos 2 primeiros anos de Governo, tivemos um
volume muito grande de trabalho, com importantes
votações. De repente, nossa Câmara se envolve em
debate sobre a criação de uma CPI para apurar denúncia de desvio de dinheiro contra funcionário dos
Correios.
Quero dizer aos meus colegas e ao povo brasileiro que não assinei nem vou assinar requerimento de
CPI, aliás, eu não gosto de CPI. Eu estou na CPI da
Terra, mas acho um trabalho policialesco, um trabalho
investigatório. Eu nunca fui investigador, não tenho vocação para isso, não sou delegado, não sou da Polícia
Federal, não sou do Ministério Público Federal. Eu sou
Deputado Federal.
Vim para cá com interesse exatamente de ajudar
o Presidente Lula a fazer as transformações de que
este Brasil precisa. Para mim, é esse o papel deste
Congresso, esse é o papel desta Câmara. Quem deve
apurar as denúncias é o Ministério Público Federal,
que é pago e preparado para isso; é a Polícia Federal,
como vem fazendo.
E, neste Brasil, a corrupção virou cultura. Ou não
era assim no IBAMA? Ou não era assim no INCRA?
Ou não era assim em vários órgãos, não só na esfera federal, mas lá nos Estados, para fazer tramitar e
viabilizar as coisas? Aquele que chegava com um “dinheirinho” ou um “dinheirão” saía na frente. Conseguia
viabilizar o que queria.
Quem não se lembra do episódio em que o Diretor do IBAMA do Pará foi surpreendido no aeroporto de Brasília com uma mala de dinheiro? E, agora,
o Governo começa um combate à corrupção. Como
dizia a um Senador hoje neste plenário, corrupção que
vem de longe e não foi gerada neste Governo. Nem
que coloquemos toda a Polícia Federal e o Ministério
Público em campo, não se dá conta dela. São mais de
5 mil Prefeituras e 27 Estados.
Vimos recentemente a Rede Globo mostrar uma
Prefeitura pequena, mas com mais de 12 milhões de
receita, e que já foi autuada pelo Ministério por duas
vezes. E assim acontece por este País afora.
Portanto, está de parabéns o Governo Lula. Tenho certeza do que vou dizer agora e prestem atenção:
se essa CPI for instalada, duvido que os Deputados
da Oposição conseguirão fazer o trabalho que a Polícia Federal e o Ministério Público farão. Não vão ter
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tempo para isso! Estão fazendo este local de palanque. Devíamos votar a Medida Provisória nº 329, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, para evitar o desmatamento e a
grilagem de terras, mas os Deputados dizem que não
podem votar.
O povo brasileiro tem que ﬁcar atento. A Oposição quer paralisar o Governo porque terá disputa
em 2006. O que nos interessa é que o povo brasileiro
esteja ganhando, com um salário mínimo em vigor de
300 reais. No meu Estado, o Pará, já chegam a 500
funcionários, entre técnicos e agrônomos, contratados
pelo INCRA nos assentamentos.
Em todos os mais de 500 assentamentos de
reforma agrária têm assistência técnica. No Governo
passado, isso não existia. Os Governos Estaduais nada
fazem pela reforma agrária no Brasil. Nada, nada, nada!
O Governo do Estado do Pará, em 20 anos, não fez
sequer um projeto de assentamento. E ﬁcam falando
que o Governo não está fazendo a reforma agrária.
Precisamos avançar na votação das medidas
provisórias e das leis porque o povo brasileiro espera
muito mais deste Congresso.
Sr. Presidente, tenho certeza de que V. Exa. está
se empenhado e vai se empenhar ainda mais para que
possamos avançar.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Espero que V.Exa. consiga sensibilizar todos os seus correligionários para que não façam obstrução. Vamos colocar em votação as medidas provisórias e os projetos
que estão precisando ir para a Ordem do Dia.
Convido todos os Srs. Deputados a comparecerem ao plenário para que possamos iniciar a Ordem
do Dia.
O Sr. Luiz Couto, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Severino Cavalcanti,
Presidente.
O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, “tudo ﬁcaria mais claro se houvesse uma CPI?”
Essa foi a pergunta de um jornalista da revista ISTOÉ,
a que alguém responde: “Não! A Comissão de Justiça
e a Procuradoria-Geral da República podem apurar.
Não podemos transformar o Congresso Nacional em
polícia. O que aconteceu com as outras CPIs foram
processos que não levaram a condenação alguma.
Fizeram muita agitação. Era um jogo político e reagi
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politicamente, não como magistrado. Não nasci ontem,
não posso ser a favor. Embarcamos num denuncismo
muito rápido”.
As palavras acima são do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, em entrevista publicada na revista ISTOÉ, em sua edição de 18 de junho de 1997.
São esses que querem hoje a CPI dos Correios, mas
lá ﬁzeram “operação abafa”.
Naquela entrevista, o então Presidente Fernando Henrique Cardoso se defendia das acusações da
compra de voto para sua reeleição. Foi a época em que
o alto tucanato conseguiu a façanha de revogar a lei
da oferta e da procura. As tímidas investigações dos
aliados de Fernando Henrique, que ora se investem
em arautos da moralidade, constataram que 3 Deputados venderam seus votos para a reeleição do Presidente. Mas a frágil e dirigida investigação parou por
aí. Para não chegar a escalões superiores, a brilhante
peça jurídica identiﬁcou quem se vendeu, mas teve o
cuidado de não identiﬁcar quem comprou. O próprio
Fernando Henrique admitiu: “Se votos foram vendidos,
não foram comprados por mim”.
Ora, Sras. e Srs. Deputados, por onde andam os
arautos da moralidade sem plumas dos tucanos? Muitos
dos que aqui bradam em defesa das CPIs, no passado
lideravam “operação abafa” para sepultar todo tipo de
CPIs, mesmo aquelas ancoradas em fortes razões. E
agora ousam gritar por uma que visa atingir, por vias
laterais, a imagem de Lula, Presidente e cidadão que
vive e respira honestidade, e que a ela tem sua imagem intrinsecamente associada ao longo da história
pessoal e política.
A economia vai bem. Os programas sociais do
Governo decolaram, e a imagem do Brasil no exterior, capitaneada pela forte imagem de Lula, nunca foi
tão boa. Jamais tivemos um Presidente com tamanho
respeito e envergadura no âmbito mundial. Por onde
passa, o Presidente tem o reconhecimento de grandes
líderes e da imprensa como líder dos excluídos sociais
e de uma potência emergente.
O que quer a Oposição sem plumas dos tucanos
ao Presidente Lula? Forjar uma crise institucional para
obter dividendos eleitorais? Com ou sem CPI, este
Governo tem investigado, como nunca, tudo e todos.
De forma republicana, ampla, absoluta e impessoal.
Estão aí as operações da Polícia Federal; as investigações da CGU e as ações do Ministério Público, entre
outras medidas.
A Controladoria-Geral da União já ﬁscalizou 681
áreas, com a realização de 6 mil auditorias, que resultaram em 2.461 encaminhamentos ao Tribunal de
Contas da União. Ao mesmo tempo, o Governo do
Presidente Lula instituiu o Conselho de Transparência
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Pública, com representantes da sociedade civil, para
sugerir e monitorar políticas públicas de combate à
corrupção.
O Portal da Transparência, no site da CGU, é valiosa ferramenta para a ﬁscalização dos gastos públicos,
sobretudo no âmbito do poder local. Atualmente, mais
de 140 milhões de informações estão ali disponíveis.
A intenção é chegar à soﬁsticação na disponibilização
de dados, mas à simplicidade na consulta, de forma
que todos os recursos repassados aos Estados e Municípios estejam no portal.
Enﬁm, as políticas do Governo do Presidente Lula
e do Partido dos Trabalhadores combatem de forma
cotidiana as fraudes, a corrupção, quaisquer que sejam os envolvidos. Essa tem sido a nossa história. E
não poderia ser diferente.
Aqueles que querem dar um golpe e encontrar um
meio de atingir o nosso Presidente não vão conseguir,
porque a verdade é soberana e virá desmascarar os
que hoje se posicionam como arautos da democracia,
mas que, anteriormente, serviram à ditadura e, durante todo o tempo em que estiveram no Governo, não
ﬁzeram qualquer tipo de investigação ou de controle
da corrupção.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NILTON CAPIXABA – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, compareço à tribuna desta Casa
para prestar solidariedade aos Fiscais Federais Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e de modo particular aos de Rondônia,
que pertencem ao quadro da Associação dos Fiscais
Federais Agropecuários do Ministério da Agricultura
– AFFAMA/RO.
A Associação solicitou apoio à proposta de alteração da Lei nº 10.883, de 16 de junho de 2004, objetivando a reestruturação e reorganização da Carreira de
Fiscal Federal Agropecuário, encaminhada ao Exmo.
Sr. Presidente da República e ao Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através dos ofícios
nºs 202/2004 e 04/2005.
A Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários – ANFFA estabeleceu um estado de mobilização e declarou como objetivos gerais: fortalecimento
das atividades da ﬁscalização e inspeção agropecuária
no âmbito do Ministério da Agricultura; reestruturação
remuneratória da carreira; aprovação da lei orgânica
da carreira; criação da Escola Superior de Fiscalização Agropecuária.
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Entre as estratégias de ação, relacionou: coordenação das ações através da Diretoria-Executiva, até
que sejam designadas as coordenações especíﬁcas;
organização de um Seminário de Planejamento Estratégico, com a participação das aﬁliadas; deﬁnição das
ações a serem implementadas; contratação de assessorias jurídica e política; realização de AGNE no mês
de abril de 2005.
Das aﬁliadas: realização de AGE no decorrer do
mês de março de 2005, para deﬁnição da coordenação das ações em nível estadual; mobilização junto à
base parlamentar do respectivo Estado; mobilização
junto à clientela e à mídia.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ofício
nº 212/2004, endereçado ao Sr. Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Dr. Roberto Rodrigues, a
Associação Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários reportou-se ao acordo ﬁrmado entre a entidade
e o Governo Federal, no sentido de pôr ﬁm ao movimento grevista de março de 2004.
Diz o ofício:
“Item 1. Na assinatura do acordo foi determinante o senso de brasilidade dos Fiscais
Federais Agropecuários, especialmente em
respeito aos setores agroprodutivos e agroexportadores, os quais dependem necessariamente do trabalho desses proﬁssionais para
que o agronegócio atenda a contento seus reais objetivos no contexto do desenvolvimento
da economia brasileira.
Item 2. O Termo de Compromisso, entretanto, não atendeu de modo algum às expectativas dos Fiscais Federais Agropecuários quanto a uma valorização proﬁssional compatível
com as nossas atribuições e responsabilidades,
vale dizer, tratou-se apenas de um ‘paliativo’
diante do nosso objetivo maior de alinhamento aos melhores salários pagos pelo Governo
Federal – por uma questão de justiça e merecimento pelos relevantes serviços prestados
por nossa categoria ao País, especialmente
na sustentabilidade do agronegócio, principal
segmento da economia brasileira.
Item 3. Do Acordo, ainda resta uma séria
pendência que diz respeito aos aposentados
e pensionistas que tiveram a GDAFA aviltada
em relação à negociação pactuada, que estipulou em 30% do vencimento básico o valor
daquele provento, enquanto na prática, em
face da interpretação da Lei nº 10.883/2004,
só 16,5% daquele montante estão sendo destinados, caracterizando uma grave lesão ao
direito dos nossos proﬁssionais detentores de
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aposentadorias e pensões e ﬂagrante quebra
de compromisso”.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nunca é
demais ressaltar fato divulgado pela ANFFA: o agronegócio responde, hoje, por cerca de 40% do PIB nacional – R$1.769 trilhões, no ano de 2004; por 40% dos
empregos gerados no País; e por cerca de 42% das
exportações totais de produtos do agronegócio, no período da propalada recuperação econômica brasileira.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para reforçar
a solicitação feita pelo agrônomo João Valério da Silva
Filho, em dezembro de 2004, quando encaminhou o
documento Sugestões para Adequação das Atribuições
das Superintendências Federais do Mapa, a partir dos
Dados Conjunturais Resumidos das Potencialidades
Agroindustriais de Rondônia – 2003/2004. Nele veriﬁcamos os seguintes índices relativos ao Estado: 3º
lugar na produção de cacau, com 18 mil toneladas; 4º
lugar na produção de café, com 135 mil toneladas; 13º
na produção de cereais (arroz, feijão e milho), com 500
mil toneladas; 13º na produção de soja, com 138 mil
toneladas; rebanho bovino de 10 milhões de cabeças
devidamente livres de aftosa; 5º lugar de abate de bovinos com 863.500 cabeças/ano, e produção de 340 mil
toneladas de produtos cárneos; recebimento anual de
540 milhões de litros de leite in natura, com produção
de 80 milhões de litros de leite industrial para consumo/
ano e 55 milhões de toneladas de produtos lácteos/ano;
plantel de 6.750 mil cabeças de frangos e produção de
14.500 toneladas de carne de frango/ano.
Toda essa produção é manipulada e transformada por cerca de 80 estabelecimentos industriais
de produtos de origem animal, todos “sifados” (com
SIF), o que demonstra a potencialidade e o vigor do
agronegócio de Rondônia.
Tendo em vista a competência proposta para as
Superintendências Federais da Agricultura do MAPA,
em que não ﬁgura a representatividade nos Estados;
em que não se faz qualquer referência à responsabilidade, ao planejamento estratégico e à planiﬁcação
das políticas públicas estaduais; e cujo organograma
não conta com um Serviço de Administração (SAD),
temos a sugerir à Presidência do Fórum Nacional
dos Delegados Federais do MAPA que gestione junto
ao Secretário-Executivo no sentido de que analise e
considere:
1. A responsabilidade do planejamento estratégico de suas ações locais, com o seguinte texto: “Do
planejamento estratégico participativo, a execução,
acompanhamento e avaliação das ações pertinentes
à sua área de competência”. É inadmissível, nos dias
atuais, pressupormos a execução de algum projeto
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ou atividade sem que tenhamos participado do seu
planejamento.
2. A possibilidade de incluir, nas competências das
Superintendências Federais da Agricultura do MAPA,
responsabilidades de representatividade nos Estados
com o seguinte texto: “Representar o MAPA e induzir
a integração interinstitucional pública dos órgãos/empresas do Ministério aﬁns à defesa agropecuária, ao
desenvolvimento rural, à agroindústria, ao abastecimento e ao agronegócio na área de abrangência de
seus respectivos Estados”. A falta de unidade, coesão
e integração, de fato e de direito, dos órgãos/empresas
vinculados ao MAPA nos Estados tem sido um entrave
para maiores progressos integrados e para a execução
uniforme de suas políticas em cada Estado.
3. A possibilidade de incluir, nas competências das
Superintendências Federais da Agricultura do MAPA,
responsabilidades de planiﬁcação das políticas públicas nos Estados, com o seguinte texto: “Promover a
planiﬁcação e compatibilização das políticas públicas
de responsabilidade do MAPA para o desenvolvimento dos Estados, em parceria com os órgãos oﬁciais e
privados aﬁns, iniciativa privada empresarial e entidades associativas/cooperativistas representativas dos
públicos-metas a serem beneﬁciados”. É necessário
fortalecer a co-gestão participativa e a planiﬁcação
das políticas federais destinadas à indução e ao apoio
do desenvolvimento social, econômico, agropecuário,
agroindustrial e do agronegócio nos Estados, concorrendo para a melhoria da qualidade e o aumento da
competitividade de nossos produtos, gerando aumento
da arrecadação, emprego, renda e bem-estar social
para a população.
4. A possibilidade de incluir, no Organograma das
Superintendências Federais do MAPA, de um Serviço
de Administração (SAD), para responsabilizar-se pelas atividades-meio, como recomenda a coerência no
trato de elaboração de matrizes administrativas, além
da coordenação do cenário administrativo, pois, do
contrário, a empresa se apresentará defeituosa em
sua organização estrutural, com reﬂexos negativos
prováveis em sua operacionalização. A justiﬁcativa é
a da valorização da disciplina, minimização das tendências de desvio de função e fortalecimento do respeito à hierarquia regimental, fundamental para que a
instituição cumpra bem suas funções.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é
demais lembrar que a agropecuária de Rondônia comemorou, no mês de maio de 2003, em Paris, o recebimento do Certiﬁcado de Sanidade Animal para o
rebanho brasileiro, concedido pela Organização Internacional das Epizootias – OIE. O Certiﬁcado, entregues
às comitivas brasileira e rondoniense, declarou livres
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de aftosa diversos Estados da Federação, entre eles,
Rondônia. O documento permite a exportação para o
exterior e a livre circulação no País de animais em pé
e de produtos de origem animal.
Em 2002, o rebanho de Rondônia alcançava
8.847.872 cabeças; hoje, ultrapassou os 10 milhões de
cabeças e se avizinha dos 12 milhões. Para continuar
vigilante na proteção de seu rebanho, o Estado precisa de uma Superintendência Federal da Agricultura do
MAPA, com os instrumentos de trabalho adequados
– pessoal, equipamentos e recursos ﬁnanceiros – para
a sua grandiosa função. É o que esperamos do Exmo.
Sr. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Dr. Roberto Rodrigues.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
que o Presidente da República e o Ministro da Agricultura revissem a situação dos ﬁscais federais agropecuários, categoria muito importante para o nosso País.
Muito obrigado.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, funcionários, senhoras e senhores que
acompanham pela TV Câmara esta sessão da Câmara dos Deputados, o PPS e todos os seus Deputados
assinaram o requerimento de instalação da CPMI para
que se possa investigar o que foi denunciado publicamente por uma revista de circulação nacional. Essa
reportagem acabou por se referir a membros do Parlamento nacional e, sob um espírito de tranqüilidade
democrática, deve ter sua apuração adequada.
Nós do PPS entendemos, sem nenhum tipo de
atitude revanchista ou de qualquer outra ordem, que
é necessário que se venha a apurar. O PPS vai participar dessa CPMI com o seu melhor quadro no intuito de não permitir que ela tenha como objetivo uma
disputa paulista da sucessão presidencial no ano que
vem. Não vamos entrar no jogo do entendimento de
que é feita uma CPI para atingir o Presidente Lula nem
muito menos para promover o PSDB, porque todos
entendemos que essa solução brasileira acaba passando unicamente por São Paulo. Não vamos admitir
fazer a CPMI puramente para projeção política ou de
interesse de viabilização ou não da eleição de quem
quer que seja.
Acreditamos nisso, até porque já ﬁzemos isso no
passado. Estive aqui no Governo Fernando Henrique
Cardoso, e participamos de assinaturas para requerer
instalação de CPIs que permitiram, em alguns casos,
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não foram muitos, que tivéssemos a apuração adequada
dentro de um ambiente respeitoso e democrático.
Falando na qualidade de membro da bancada do
PPS, entendemos ser regimental a CPMI, que pode
e deve ser conduzida de forma amplamente democrática.
Segundo, Sr. Presidente, o PPS vai participar da
CPI que investigará a privatização do setor elétrico no
Brasil. Lamento que ela tenha passado tanto tempo
nos escaninhos da Câmara dos Deputados e que tenha vindo à tona mais uma vez agora.
D evo dizer que aquela CPI não vem como contraposição à dos Correios, mas é preciso que ambas
funcionem de forma absolutamente adequada para
que possam produzir resultados.
Não queremos nem vamos admitir que o instrumento da CPI seja desmoralizado e transformado em
comida chinesa nesta Casa, Sr. Presidente. Nada de
pizza!
Precisamos, cada vez mais, entender que é preciso que o instrumento da Comissão Parlamentar de
Inquérito funcione, que seja respeitado e que, dentro
do seu ambiente, evolua para que possa apresentar
efetivas ações que reduzam ou acabem com o nível
de corrupção existente no Brasil.
Nenhum de nós teria a irresponsabilidade de fazer qualquer acusação ao Governo Lula, ao Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Situações como as que foram
denunciadas pela revista Veja precisam ser apuradas.
Não podemos entender que nós, uma vez citados, dependamos apenas de instrumentos do Poder Executivo
para que se faça uma apuração adequada.
Ao Presidente Lula, sob nosso ponto de vista, não
se faz nenhum tipo de referência, reparo ou acusação.
No entanto, é necessário que a maioria desta Casa,
e a maioria do Congresso Nacional, como se percebe
pelas assinaturas que aí estão, dê prosseguimento a
essa ação que entendemos regular, regimental e diplomática.
O PPS faz questão de participar das averiguações
neste momento. Também faremos questão, Presidente
Severino, de ser respeitados. Sei que V. Exa. procura
transmitir respeito às ações que esta Casa desenvolve. Faremos parte dessa Comissão Mista no intuito de
que se cumpra efetivamente um objetivo determinado
e único: a apuração do que foi denunciado pela revista
Veja na última semana.
Que isso não paralise qualquer das Casas, porque, aﬁnal de contas, dentro do ambiente democrático,
podemos conviver com todos esses tipos de desaﬁo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP.
Questão de ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)
– Sr. Presidente, com amparo no art. 95, combinado
com o inciso II do art. 164 do Regimento Interno desta
Casa, levanto questão de ordem no sentido de que esta
douta Presidência declare prejudicado o destaque para
votação da Emenda nº 48 à Medida Provisória nº 233,
de 2004, em virtude de este Plenário já ter, em outra
deliberação, no dia 28 de abril deste ano, rejeitado matéria constante da referida emenda, ipsis litteris.
Apenas para trazer à memória deste Plenário,
cumpre ressaltar que o conteúdo da Emenda nº 48 já
foi – exatamente nos mesmos termos, inclusive com
a mesma justiﬁcativa – objeto da Emenda nº 13 à Medida Provisória nº 231, também de 2004.
Ora, Sr. Presidente, não somente a matéria das
emendas é rigorosamente idêntica – vedação de desconto em folha de pagamento para contribuições partidárias –, como também o autor, a justiﬁcativa e o
contexto em que se insere.
Vale dizer que a análise do conteúdo deve restringir-se ao teor da emenda de per si, isto é, isoladamente, não em relação à proposição a que ela se
refere. Esta pode ser diferente, mas o texto das duas
emendas são deﬁnitivamente iguais.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a dicção
da Carta Regimental não nos deixa dúvidas, dado que
o inciso II do art. 164 estabelece o seguinte:
“Art. 164. O Presidente da Câmara ou de
Comissão, de ofício ou mediante provocação
de qualquer Deputado, declarará prejudicada
matéria pendente de deliberação:
..............................................................
II – Em virtude de prejulgamento pelo Plenário ou Comissão, em outra deliberação”.
Ora, não é necessário muito esforço intelectual
para chegarmos à conclusão de que a Emenda nº 48
contém, ipsis litteris, a mesma matéria, o mesmo conteúdo da Emenda nº 13, rejeitada nas mesmas condições, quando objeto de destaque no dia 28 de abril
deste ano – portanto, há menos de um mês.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente e nobres pares presentes, reiteramos que o Plenário da Câmara dos Deputados já manifestou sua posição – contrária, diga-se
de passagem – em relação à matéria de que é portadora a Emenda nº 48. Por conseguinte, o destaque à
referida emenda deve ser prejudicado, pois o contrário signiﬁcaria subestimar a inteligência do colegiado
máximo desta Casa, além de ﬂagrante desrespeito ao
nosso Regimento.
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É nestes termos que proferimos nossa questão
de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) –
Deputado Arnaldo Faria de Sá, não está prejudicada a emenda. As emendas foram apresentadas em
propostas diferentes. A que foi rejeitada referia-se a
outra medida provisória, com mérito completamente
diferente.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, respeitosamente, recorro da decisão de V.Exa. à Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, reaﬁrmando
que as emendas são totalmente idênticas.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Acolho o recurso e remeto-o, com muita satisfação, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Convido os Srs. Deputados para comparecerem ao Plenário
a ﬁm de iniciarmos as votações. Faltam apenas 4 Srs.
Deputados para alcançarmos o quorum regimental.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, registro nesta Casa o relatório do
Desembargador Federal José Eduardo Santos Neves,
Coordenador dos Juizados Especiais Federais da 3ª
Região – que engloba São Paulo e Mato Grosso –,
com destaque para o tema previdenciário, em que o
êxito desses Juizados Especiais justiﬁca a instalação,
em várias cidades nessa circunscrição, de 17 novas
unidades, além de várias unidades descentralizadas
de atendimento, 4 delas universitárias.
O fato demonstra efetivamente o sucesso dos Juizados Especiais no tratamento do tema previdenciário,
evidenciado pela satisfação de todos os aposentados
e pensionistas que a eles têm recorrido. No ano passado, segundo os dados apresentados pelo próprio
INSS, como consta no documento cuja transcrição aos
Anais solicito a V.Exa., o total dos benefícios previdenciários reconhecidos pelos Juizados Especiais da 3ª
Região foi o dobro do total dos precatórios de todas
as 5 Regiões Federais do País.
O resultado reﬂete o êxito alcançado com a criação dessas unidades, além da satisfação de todos os
aposentados e pensionistas, os mesmos que estão
reclamando que a medida provisória do reajuste do
salário mínimo não lhes concede percentual equivalente ao que é dado a todas as outras categorias, e
por essa razão apresentamos emendas para que seja
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recomposto o reajuste para o total de aposentados e
pensionistas do País.
Tenham a certeza de que a luta de todos os aposentados e pensionistas é extremamente importante, e
sem dúvida alguma o Poder Executivo tem muita culpa
com o que acontece com esses cidadãos brasileiros,
mas esta Casa também é responsável, porque devemos obrigar aquele Poder a respeitá-los.
É o registro que gostaria de fazer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
ORADOR:
Ofício nº 174/2005 – CORDJEF3
São Paulo, 29 de abril de 2005
Excelentíssimo Senhor
Doutor Arnaldo Faria de Sá
DD. Deputado Federal da Câmara dos Deputados
Brasília – DF
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência
relatório das atividades dos Juizados da 3ª Região, referente ao período de julho de 2004, a abril de 2005, com
637 páginas, contidas no CD em anexo, verdadeira prestação de contas de compromissos que assumi quando
designado para o cargo de Coordenador dos Juizados,
na forma do art. 22, da Lei nº 10.259, de 12-7-2001.
Destaco que, segundo informações do INSS,
por cópia a ﬂs. 101 do relatório, os cálculos dos benefícios reconhecidos pelos Juizados, nesse período,
ascendem a dois bilhões quatrocentos e cinqüenta
milhões de reais – quase alcançam o um bilhão de
dólares – correspondente a 536 mil sentenças prolatadas, contemplando sua grande maioria pessoas de
baixa renda. Esse valor representa o dobro de todos
os precatórios, somados, das cinco regiões Federais
do País, considerados processos de qualquer natureza – e não apenas os previdenciários – enquanto nos
Juizados a grande maioria é constituída por processos
previdenciários. Essa cifra, convém salientar, refere-se
apenas a atrasados, prevalecendo para os benefícios
vincendos o reajuste médio de 16% por segurado, o
que igualmente representa signiﬁcativo valor.
Esses resultados conﬁguram, na prática, efetiva
redistribuição de renda, feita pelo Judiciário, às camadas
política e economicamente mais frágeis da sociedade,
entre aposentados, idosos, deﬁcientes e pensionistas. E
isto sem favor algum, pelo simples reconhecimento do
direito de segurados e contribuintes do INSS, que constituem a maioria dos autores dessas ações, reiteradamente preteridos na via administrativa. Oportuno assinalar a
natureza alimentar desses recursos em espécie, o que
faz crer na sua imediata aplicação na aquisição de bens
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consumidos pelos mais carentes, com implicações sociais, econômicas e ﬁnanceiras que desbordam de seus
aspectos jurídicos e ainda estão longe de terem sido plenamente avaliadas. Reitere-se que não se trata de assistência social ou paternalismo – 40% de ações julgadas
improcedentes afastam incisivamente essa qualiﬁcação.
Mas de assegurar à parte da população excluída o acesso ao Judiciário e à mais elementar Justiça.
No caso dos Juizados, o importante, talvez, não
tenha sido o muito que se fez, até porque outro tanto
ainda existe a fazer. Mas, relevante para o Poder Judiciário, segundo entendo, terá sido a cabal demonstração, didática e pedagógica, da simples possibilidade de
fazê-lo, embora para isto tenha sido necessário sublimar o processo, reascender-se a ser simples e inovar a
prestação jurisdicional, abandonando-se ritos judiciais
inadequados ou anacrônicos para os ﬁns pretendidos.
Aﬁnal, com a humildade assegurada por mais de um
milhão e meio de processos tramitados e em tramitação, o modelo dos Juizados nada mais é do que bom
senso organizado, treinado e informatizado.
Creio com esses resultados, a Justiça exorciza três
críticas que a assombrá-las falta de acesso e atendimento
aos mais carentes; o retardamento na prestação jurisdicional, incompatível com tempo socialmente útil ou nível;
a ineﬁciência e a descontinuidade administrativa.
Enfatizo que o desempenho registrado é conseqüência do trabalho de uma equipe empenhada e
dedicada, na qual destaco os ilustres Juízes Presidentes dos Juizados Magistrados e Servidores que
atuam em suas unidades, a par de um ﬁrme e forte
apoio das forças vivas que integram a sociedade civil,
entre universidades associação e sindicatos; tudo isto
a partir da ﬁrme decisão política de dar consistência e
expandir os Juizados da 3ª Região, dentro da concepção proposta pela Comissão instituída, em agosto de
2001, com essa ﬁnalidade.
Em face do interesse sempre demonstrado por
Vossa Excelência em relação ao tema previdenciário,
acompanhando a instalação de sucessivos Juizados e
os seus resultados, pareceu-me oportuno encaminhar
esse material a Vossa Excelência, como homenagem
e reconhecimento pela sua atenção a uma iniciativa
que, então, consistia em simples idéia, cuja viabilidade foi demonstrada por aquele protótipo e que ora se
consolida com a instalação de dezessete unidades
de Juizados na 3ª Região, mais quatro unidades descentralizadas universitárias e outras tantas unidades
descentralizadas de atendimento, todas com o mesmo
perﬁl, totalmente informatizadas, operando com autos
eletrônicos e sem papel.
Cumpre-me, ao ensejo, renovar a Vossa Excelência protestos de minha especial estima e distinta
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Consideração. – José Eduardo Santos Neves, Desembargador Federal, Coordenador dos Juizados Especiais Federais da Terceira Região.
Anexo: um CD
O Sr. Severino Cavalcanti, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra pela ordem ao nobre Deputado Paulo
Afonso.
O SR. PAULO AFONSO (PMDB – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, impossível não tecer algumas considerações sobre a sessão realizada hoje
pela manhã. Aliás, foi a tônica da maioria dos pronunciamentos desta tarde.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente – e faço isso com
muito pesar, com sentimento profundo de tristeza —,
quero registrar a ausência absoluta, naquela sessão tão
calorosa e importante, do meu partido, o PMDB. Aqui
se sucederam Lideranças das várias siglas, inclusive
a do minúsculo PRONA, mas não ouvimos a palavra
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que,
sem sombra de dúvida, sob qualquer parâmetro, ainda
é o maior partido do Brasil.
Sei que temos uma divisão interna, posições até
bastante antagônicas, mas eu esperava, no mínimo,
já que formalmente o PMDB faz parte da base do Governo, que aqui se ouvissem vozes, pelo menos uma,
peemedebistas. Mas nada disso aconteceu. É como se
o nosso partido não existisse no plenário desta Casa,
fato aliás que se tem repetido de forma muito rotineira, para a tristeza de todos nós peemedebistas que
desejamos ver o nosso partido atuante.
Talvez fosse assunto de economia interna, poderiam dizer os ilustres Parlamentares que aqui estão. Mas
como nossa bancada não se reúne, como nosso partido,
com representação nesta Casa, não faz reuniões, sou
forçado a utilizar esta tribuna para fazer este registro.
Caso contrário, só poderia fazê-lo pelos corredores ou
no cafezinho, para manifestar minha tristeza, Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oliveira, nosso companheiro
de bancada, por essa posição de nosso partido.
Quero fazer também outro registro. Acompanhei a
sessão completa e pude também constatar, com pesar,
que os companheiros e amigos do PT repetiam, em
alto e bom tom, os mesmos argumentos, as mesmas
justiﬁcativas, as mesmas falácias que os Parlamentares do Governo anterior, no período passado, usavam
para justiﬁcar também o abafamento das CPI.
Ninguém tem dúvida de que o Governo passado
abafou CPI. Isso é evidente, é cristalino, mas isso não
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dá o direito aos atuais governantes e aos Parlamentares do partido do Governo a utilizarem os mesmos
artifícios, as mesmas técnicas e dizerem desta tribuna:
“Eu posso fazer, porque vocês ﬁzeram; vocês abafaram, agora é minha vez de abafar; vocês enganaram,
agora é minha vez de enganar”.
Essa é a grande contradição a que assisti nesta manhã, com muita tristeza. Quero dizer aos amigos do PT
que eles ganharam a eleição exatamente porque o eleitorado condenou esse tipo de prática, rechaçou esse tipo
de postura. Se o eleitorado tivesse aprovado a conduta do
Governo anterior, teria eleito o candidato da Situação.
Evidentemente, se houve votação amplamente
majoritária e incontestável para o candidato Lula e o
Partido dos Trabalhadores, é porque se rejeitava aquele
tipo de prática. Vir a este plenário repetir as mesmas
justiﬁcativas, os mesmos argumentos, é uma afronta
não à inteligência das pessoas, mas – diria ainda mais
– à biograﬁa e à história do PT.
Sr. Presidente, assisti com tristeza o Partido dos
Trabalhadores nesta manhã sangrar sua biograﬁa, dizer
coisas que jamais imaginei ouvir de um prócer petista,
tentando justiﬁcar que não precisa haver investigação.
Nos casos de Governos anteriores, a Polícia Federal
também atuava, o Ministério Público também estava
presente, mas nem por isso se deixava de invocar o
direito legítimo de o Congresso Nacional proceder às
investigações dentro de sua alçada. Jamais se pode
usar como justiﬁcativa que a Polícia Federal atua e,
portanto, o Congresso Nacional deve ﬁcar de fora. Ao
contrário, até porque o PT, que sempre foi tão ágil, efetivo e atuante na convocação e articulação de CPIs, seja
no Governo Federal, seja nos Governos Estaduais, seja
nas Prefeituras Municipais, sabe muito bem que esse
era um argumento que não tinha consistência.
Faço um apelo – segundo comentam pelos corredores, na calada da noite haverá uma mobilização
de retirada de assinaturas – no sentido de que os Srs.
Parlamentares não retirem assinaturas, porque a história do PT não o merece, porque, em assim sendo,
isso demonstrará toda sua contradição, toda a prática diferenciada do seu discurso. Não promovam mais
esse tipo de afronta aos sentimentos da sociedade
que deseja ver a CPI instalada.
Ninguém virá aqui – serei um dos que estarão atentos
– tentar desestabilizar, fazer circo ou palanque. Já sofri na
carne e na alma o fato de terem utilizado, contra a minha
pessoa, uma CPI como palanque, com objetivo eleitoral.
Precisamos fazer aquilo que é de competência
deste Poder. Portanto, faço esse apelo aos companheiros do PT, nos quais tanto acreditamos. Não sigam esse
caminho. Não deixem que a madrugada mude os rumos
daquilo que foi decido na transparência da manhã.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
Presidência reitera o apelo aos Srs. Parlamentares
para que venham ao plenário.
Falta apenas um Parlamentar para darmos início
à Ordem do Dia.
O SR. ODAIR CUNHA – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Odair Cunha. S.Exa.
dispõe de 3 minutos.
O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero apenas fazer um registro sobre a
ação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Esse Ministério estuda meios legais para requerer
a devolução aos cofres públicos das verbas não utilizadas pelos Fundos Municipais de Assistência Social.
De acordo com os dados do Fundo Nacional de
Assistência Social, o saldo de pagamento nas contas das
Prefeituras chega, aproximadamente, a 34 milhões. A verba está paralisada porque as Prefeituras não aplicaram
os recursos do Governo Federal no prazo estipulado.
Ao contrário do que aﬁrmou o Deputado Pastor
Frankembergen, do PTB de Roraima – creio que o
Deputado se equivocou —, o acúmulo de saldo nas
contas municipais não é motivada por excesso de burocracia de repasse do Ministério.
Não há qualquer decisão, norma ou portaria do
Ministério que proíba as Prefeituras de aplicarem o
recurso repassado ao Fundo Municipal no prazo de
vigência dos planos de ação.
Atualmente, a liberação de repasses para o pagamento de entidades e programas sociais ocorre após
a validação dos planos de ação. Por meio deles, Sr.
Presidente, as Prefeituras estabelecem, por exemplo,
quantas crianças serão atendidas pelo Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil. Finalmente, com a
implantação do Sistema Único de Assistência Social
– SUAS, o Ministério vai facilitar e agilizar os repasses
do Fundo Nacional de Assistência Social. No início
deste ano, as Prefeituras puderam validar os planos
de ação por meio da ferramenta eletrônica.
Por isso, Sr. Presidente, quero parabenizar o
trabalho do Ministro Patrus Ananias e do Presidente
Lula para a efetivação dos programas sociais do nosso Governo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Apresentação de proposições.
Os Senhores Deputados que tenham proposições
a apresentar queiram fazê-lo.
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VI – ORDEM DO DIA
PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:
RORAIMA
Alceste Almeida PMDB
Luciano Castro PL PL/PSL
Maria Helena PPS
Pastor Frankembergen PTB
Total de Roraima: 4
AMAPÁ
Badu Picanço PL PL/PSL
Dr. Benedito Dias PP
Total de Amapá: 2
PARÁ
Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Josué Bengtson PTB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PL PL/PSL
Wladimir Costa PMDB
Zé Geraldo PT
Total de Pará: 7
AMAZONAS
Átila Lins PPS
Humberto Michiles PL PL/PSL
Lupércio Ramos PMDB
Pauderney Avelino PFL
Total de Amazonas: 4
RONDÔNIA
Agnaldo Muniz PP
Eduardo Valverde PT
Hamilton Casara PL PL/PSL
Miguel de Souza PL PL/PSL
Nilton Capixaba PTB
Total de Rondônia: 5
ACRE
Henrique Afonso PT
João Correia PMDB
João Tota PP
Júnior Betão PL PL/PSL
Nilson Mourão PT
Zico Bronzeado PT
Total de Acre: 6
TOCANTINS
Ana Alencar PSDB
Homero Barreto PTB
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Pastor Amarildo PMDB
Total de Tocantins: 3
MARANHÃO
César Bandeira PFL
Costa Ferreira PSC
Gastão Vieira PMDB
João Castelo PSDB
Luciano Leitoa PSB
Paulo Marinho PL PL/PSL
Pedro Fernandes PTB
Pedro Novais PMDB
Sebastião Madeira PSDB
Wagner Lago PP
Total de Maranhão: 10
CEARÁ
Antenor Naspolini PSDB
Antonio Cambraia PSDB
Bismarck Maia PSDB
Gonzaga Mota PSDB
João Alfredo PT
José Linhares PP
Mauro Benevides PMDB
Moroni Torgan PFL
Pastor Pedro Ribeiro PMDB
Vicente Arruda PSDB
Zé Gerardo PMDB
Total de Ceará: 11
PIAUÍ
B. Sá PPS
Ciro Nogueira PP
Moraes Souza PMDB
Mussa Demes PFL
Nazareno Fonteles PT
Paes Landim PTB
Total de Piauí: 6
RIO GRANDE DO NORTE
Álvaro Dias PDT
Betinho Rosado PFL
Fátima Bezerra PT
Henrique Eduardo Alves PMDB
Total de Rio Grande do Norte: 4
PARAÍBA
Domiciano Cabral PSDB
Lúcia Braga PMDB
Luiz Couto PT
Wilson Santiago PMDB
Total de Paraíba: 4
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PERNAMBUCO
André de Paula PFL
Carlos Eduardo Cadoca PMDB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PMDB
Jorge Gomes PSB
José Chaves PTB
José Múcio Monteiro PTB
Marcos de Jesus PL PL/PSL
Pastor Francisco Olímpio PSB
Paulo Rubem Santiago PT
Roberto Magalhães PFL
Severino Cavalcanti PP
Total de Pernambuco: 13
ALAGOAS
Givaldo Carimbão PSB
João Lyra PTB
José Thomaz Nonô PFL
Jurandir Boia PDT
Rogério Teóﬁlo PPS
Total de Alagoas: 5
SERGIPE
Cleonâncio Fonseca PP
Ivan Paixão PPS
José Carlos Machado PFL
Total de Sergip: 3
BAHIA
Alice Portugal PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL
Colbert Martins PPS
Coriolano Sales PFL
Félix Mendonça PFL
Guilherme Menezes PT
João Almeida PSDB
José Carlos Aleluia PFL
José Carlos Araújo PFL
Jutahy Junior PSDB
Luiz Carreira PFL
Milton Barbosa PFL
Paulo Magalhães PFL
Severiano Alves PDT
Walter Pinheiro PT
Zelinda Novaes PFL
Total de Bahia: 16
MINAS GERAIS
Ademir Camilo PL PL/PSL
Ana Guerra PT
Cabo Júlio PMDB
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Carlos Mota PL PL/PSL
César Medeiros PT
Cleuber Carneiro PTB
Custódio Mattos PSDB
Edmar Moreira PL PL/PSL
Eduardo Barbosa PSDB
Gilmar Machado PT
Ibrahim Abi-Ackel PP
Isaías Silvestre PSB
Ivo José PT
Jaime Martins PL PL/PSL
João Magno PT
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL
José Militão PTB
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL
Júlio Delgado PPS
Leonardo Mattos PV
Lincoln Portela PL PL/PSL
Marcello Siqueira PMDB
Márcio Reinaldo Moreira PP
Maria do Carmo Lara PT
Maria Lúcia Cardoso PMDB
Mário Assad Júnior PL PL/PSL
Narcio Rodrigues PSDB
Odair Cunha PT
Paulo Delgado PT
Reginaldo Lopes PT
Roberto Brant PFL
Romeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMDB
Sérgio Miranda PCdoB
Vadinho Baião PT
Vittorio Medioli PV
Total de Minas Gerais: 36
ESPÍRITO SANTO
Feu Rosa PP
Jair de Oliveira PMDB
Manato PDT
Marcelino Fraga PMDB
Nilton Baiano PP
Total de Espírito Santo: 5
RIO DE JANEIRO
Alexandre Santos PMDB
Almerinda de Carvalho PMDB
Almir Moura S.Part.
Carlos Nader PL PL/PSL
Chico Alencar PT
Eduardo Cunha PMDB
Eduardo Paes PSDB
Fernando Gabeira PV
Itamar Serpa PSDB
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Jair Bolsonaro PP
Jorge Bittar PT
José Divino PMDB
Josias Quintal PMDB
Juíza Denise Frossard PPS
Laura Carneiro PFL
Leonardo Picciani PMDB
Luiz Sérgio PT
Nelson Bornier PMDB
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Renato Cozzolino S.Part.
Vieira Reis PMDB
Total de Rio de Janeiro: 21
SÃO PAULO
Alberto Goldman PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Carlos Sampaio PSDB
Chico Sardelli PFL
Corauci Sobrinho PFL
Devanir Ribeiro PT
Edinho Montemor PL PL/PSL
Elimar Máximo Damasceno PRONA
Enéas PRONA
Ildeu Araujo PP
Ivan Valente PT
Jamil Murad PCdoB
Jefferson Campos PMDB
João Batista PFL
José Eduardo Cardozo PT
José Mentor PT
Julio Semeghini PSDB
Lobbe Neto PSDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcelo Ortiz PV
Mariângela Duarte PT
Nelson Marquezelli PTB
Professor Irapuan Teixeira PP
Professor Luizinho PT
Rubinelli PT
Salvador Zimbaldi PTB
Silvio Torres PSDB
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Vanderlei Assis PP
Vicentinho PT
Walter Barelli PSDB
Zarattini PT
Total de São Paulo: 38
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MATO GROSSO
Carlos Abicalil PT
Celcita Pinheiro PFL
Thaís Barbosa PMDB
Total de Mato Grosso: 3
DISTRITO FEDERAL
Alberto Fraga S.Part.
Jorge Pinheiro PL PL/PSL
José Roberto Arruda PFL
Maninha PT
Osório Adriano PFL
Tatico PL PL/PSL
Wasny de Roure PT
Total de Distrito Federal: 7
GOIÁS
Carlos Alberto Leréia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Neyde Aparecida PT
Pedro Canedo PP
Pedro Chaves PMDB
Ronaldo Caiado PFL
Rubens Otoni PT
Sandes Júnior PP
Sandro Mabel PL PL/PSL
Vilmar Rocha PFL
Total de Goiás: 10
MATO GROSSO DO SUL
Antonio Cruz PP
Geraldo Resende PPS
João Grandão PT
Total de Mato Grosso do Sul: 3
PARANÁ
Affonso Camargo PSDB
André Zacharow PSB
Dra. Clair PT
Giacobo PL PL/PSL
Gustavo Fruet PSDB
Iris Simões PTB
Luiz Carlos Hauly PSDB
Osmar Serraglio PMDB
Ricardo Barros PP
Vitorassi PT
Total de Paraná: 10
SANTA CATARINA
Adelor Vieira PMDB
Carlito Merss PT
Edinho Bez PMDB
Fernando Coruja PPS
Ivan Ranzolin PP
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João Pizzolatti PP
Paulo Afonso PMDB
Paulo Bauer PFL
Vignatti PT
Zonta PP
Total de Santa Catarina: 10
RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT
Enio Bacci PDT
Érico Ribeiro PP
Francisco Appio PP
Henrique Fontana PT
Luis Carlos Heinze PP
Marco Maia PT
Milton Cardias PTB
Orlando Desconsi PT
Osvaldo Biolchi PMDB
Pastor Reinaldo PTB
Tarcísio Zimmermann PT
Yeda Crusius PSDB
Total de Rio Grande do Sul: 13
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A
lista de presença registra o comparecimento de 259
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Passa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa
e da constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item
1.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 233-A, DE 2004
(Do Poder Executivo)
Continuação da votação, em turno único, da Medida Provisória nº 233-A, de 2004,
que cria a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC, altera a denominação do Instituto Nacional do
Semi-Árido – INSA, cria e extingue cargos
públicos de provimento efetivo e em comissão, e dá outras providências; tendo parecer
reformulado do Relator da Comissão Mista,
designado em Plenário, pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência desta; pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
desta e das emendas de nºs 1 a 11, 13 a
28, 33, 35 a 38, 41 a 48 e 50; pela adequação ﬁnanceira e orçamentária desta e das
emendas de nºs 1 a 11, 13 a 28, 33, 35 a 38,
41 a 48 e 50; pela inconstitucionalidade e
inadequação ﬁnanceira e orçamentária das
emendas de nºs 12, 29 a 32, 34, 39, 40, 49 e
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51; e, no mérito, pela aprovação dos arts.
1º a 48 e 53 a 55 desta MPV, e das emendas
de nºs 3, 6, 8, 9, 13, 18, 22 a 25, 28, 41 a 46 e
50, na forma do Projeto de Lei de Conversão apresentado, e pela rejeição dos arts.
49, 50, 51 e 52 desta e das emendas de nºs
1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 a 17, 19, 20, 21, 26,
27, 29 a 40, 47, 48, 49 e 51 (Relator: Dep.
Iberê Ferreira).
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28-2-05
PRAZO NA CÂMARA: 14-3-05
SOBRESTA A PAUTA EM: 1-4-05 (46º
DIA)
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Requerimento de destaque.
Requeiro a V.Exa., nos termos do art.
161, § 2,º do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da Emenda nº 37
à Medida Provisória nº 233-A, de 2004.
Sala das Sessões, 19 de maio de 2005. – Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação a Emenda nº 37, destacada:
EMENDA Nº 37
Altere-se a redação do art. 42 da MP 232/04:
“Art. 42. Ficam criados cinqüenta cargos
em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, que integrarão a
estrutura da PREVIC, nos seguintes níveis:
um DAS 6, um DAS 5, oito DAS 4, dez DAS
3, quinze DAS 2 e quinze DAS 1.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Requerimento de destaque de bancada no seguinte teor:
Requeremos a V.Exa., nos termos do
art. 161, § 2º, do Regimento Interno, destaque
para votação em separado da Emenda nº 48
apresentada à Medida Provisória nº 233-A,
de 2004.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 2005. – Antonio Carlos Magalhães Neto, Vice-Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado
Antonio Carlos Magalhães Neto, que falará a favor da
emenda. (Pausa.).
Com a palavra o nobre Deputado Ricardo Barros. (Pausa.).
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em
votação a Emenda nº 48, destacada:
EMENDA Nº 48
Inclua-se na Medida Provisória nº 233, de 2004,
um artigo com a seguinte redação:
“Art. Fica vedado o desconto em folha de
pagamento para contribuições partidárias.”
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
REJEITADA.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Estão
Prejudicados os Destaques do PTB e do PV para a
Emenda nº 12, pois a mesma foi considerada inconstitucional pelo relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há
sobre a mesa e vou submeter a votos a seguinte:
REDAÇÃO FINAL DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 233-B, DE 2004
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 10, DE 2005
Cria a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – Previc; altera as Leis nºs 10.593, de 6 de dezembro
de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003,
11.053, de 29 de dezembro de 2004, 9.311,
de 24 de outubro de 1996; e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art.1º Fica criada a Superintendência Nacional
de Previdência Complementar – Previc, autarquia de
natureza especial dotada de autonomia administrativa
e ﬁnanceira e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Previdência Social, com sede e foro no Distrito
Federal e atuação em todo o território nacional, que
atuará como entidade de ﬁscalização e de supervisão
das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o
regime de previdência complementar operado pelas
entidades fechadas de previdência complementar,
observadas as disposições constitucionais, legais e
regulamentares.
Art. 2º Compete à Previc:
I – proceder à ﬁscalização das atividades das
entidades fechadas de previdência complementar e
suas operações, e aplicar as penalidades cabíveis,
nos termos da legislação;

Maio de 2005

II – expedir instruções e estabelecer procedimentos para aplicação das normas relativas a sua área de
competência, de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Previdência Complementar a que se
refere o inciso XVIII do art. 29 da Lei nº 10.683, de 28
de maio de 2003;
III – autorizar:
a) a constituição e o funcionamento das entidades
fechadas de previdência complementar, bem como a
aplicação dos respectivos estatutos e regulamentos de
planos de benefícios e de suas alterações;
b) as operações de fusão, cisão, incorporação
ou qualquer outra forma de reorganização societária,
relativas às entidades fechadas de previdência complementar;
c) a celebração de convênios e termos de adesão por patrocinadores e instituidores, e suas alterações, bem como as retiradas de patrocinadores e
instituidores; e
d) as transferências de patrocínio, grupos de
participantes e assistidos, planos de benefícios e reservas entre entidades fechadas de previdência complementar;
IV – harmonizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar com as normas
e políticas estabelecidas para o segmento;
V – decretar intervenção e liquidação extrajudicial
das entidades fechadas de previdência complementar
ou de plano de benefícios por elas administrado, bem
como nomear interventor ou liquidante, nos termos da
legislação aplicável;
VI – nomear administrador especial de plano de
benefícios especíﬁco, podendo atribuir-lhe poderes
de intervenção e liquidação extrajudicial no respectivo
plano, na forma da legislação;
VII – decidir, na esfera administrativa, conﬂitos
de interesse entre entidades fechadas de previdência
complementar e entre estas e seus participantes, assistidos, patrocinadores ou instituidores, assim como
dispor sobre os casos omissos;
VIII – apurar e julgar as infrações, aplicando as
penalidades cabíveis;
IX – enviar relatório anual de suas atividades
ao Ministério da Previdência Social e, por seu intermédio, ao Presidente da República e ao Congresso
Nacional; e
X – adotar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos.
§ 1º No exercício de suas competências de ﬁscalização, a Previc, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários terão acesso recíproco
a quaisquer informações referentes às operações e
posições mantidas pelas entidades fechadas de previ-
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dência complementar em quaisquer mercados em que
apliquem os seus ativos, inclusive quando por meio de
fundos de investimento de que sejam cotistas, podendo tais informações ser igualmente requisitadas aos
custodiantes ou aos depositários de títulos e valores
mobiliários.
§ 2º No exercício de suas competências administrativas, compete ainda à Previc:
I – deliberar e adotar os procedimentos necessários, nos termos da lei, quanto à:
a) celebração, alteração ou extinção de seus
contratos; e
b) nomeação e exoneração de servidores;
II – contratar obras ou serviços, de acordo com
a legislação aplicável;
III – adquirir, administrar e alienar seus bens;
IV – submeter ao Ministro de Estado da Previdência Social a sua proposta de orçamento;
V – criar escritórios regionais nos termos do regulamento; e
VI – exercer outras atribuições decorrentes de
lei ou regulamento.
Art. 3º A Previc terá a seguinte estrutura básica:
I – Diretoria;
II – Procuradoria Federal;
III – Coordenações-Gerais;
IV – Ouvidoria; e
V – Corregedoria.
Art. 4º A Previc será administrada por uma Diretoria Colegiada composta por 1 (um) Diretor-Superintendente e 4 (quatro) Diretores, escolhidos dentre pessoas
de ilibada reputação e de notória competência, a serem
indicados pelo Ministro de Estado da Previdência Social
e nomeados pelo Presidente da República.
Art. 5º Ficará a cargo da Diretoria Colegiada da
Previc o exercício das seguintes atribuições:
I – apresentar propostas e oferecer informações
detalhadas ao Ministério da Previdência Social para
formulação das políticas e regulação do regime de
previdência complementar, operado por entidades fechadas de previdência complementar;
II – determinar investigações, instaurar inquéritos
e aprovar programas anuais de ﬁscalização no âmbito
do regime operado por entidades fechadas de previdência complementar;
III – decidir sobre as conclusões do relatório ﬁnal
dos processos administrativos, iniciados por lavratura
de auto de infração ou por instauração de inquérito
administrativo, instaurados para apurar a responsabilidade de pessoa física ou jurídica, por ação ou omissão, no exercício de suas atribuições ou competências,
relativa a infração à legislação no âmbito do regime da
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previdência complementar, operado pelas entidades
fechadas de previdência complementar, aplicando as
penalidades cabíveis;
IV – apreciar e julgar, em 1º (primeiro) grau, as
impugnações referentes aos lançamentos tributários da
Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar – Taﬁc, a que se refere o art. 12 desta Lei;
V – elaborar e divulgar relatórios periódicos de
suas atividades; e
VI – revisar e encaminhar os demonstrativos
contábeis e as prestações de contas da Previc aos
órgãos competentes.
§ 1º As deliberações da Diretoria Colegiada referentes ao disposto nos incisos III e IV do caput deste
artigo serão adotadas por maioria absoluta.
§ 2º Em relação às demais matérias, as deliberações serão tomadas por maioria simples, presente a
maioria de seus membros, cabendo ao Diretor-Superintendente, além do seu voto, o de qualidade.
§ 3º A Diretoria Colegiada poderá, por maioria
absoluta, delegar competência a qualquer de seus
membros, na forma do regulamento.
§ 4º Considerando a gravidade da infração, o valor
da multa aplicada ou do montante do crédito cobrado, a
Diretoria poderá delegar as competências relativas ao
disposto nos incisos III e IV do caput deste artigo.
Art. 6º Ao Diretor-Superintendente e aos diretores é vedado o exercício de qualquer outra atividade
proﬁssional, empresarial, sindical ou de direção político-partidária, salvo a de magistério, desde que em
horário compatível, observadas as demais disposições legais.
Art. 7º O ex-membro da Diretoria ﬁca impedido,
por um período de 4 (quatro) meses, contados da data
de sua exoneração, de prestar serviço ou exercer qualquer atividade no setor sujeito à atuação da Previc.
Art. 8º O Ministério da Previdência Social estabelecerá metas de gestão e desempenho para a Previc, mediante contrato de gestão e desempenho a ser
celebrado entre o Ministro de Estado da Previdência
Social e a Diretoria Colegiada da Autarquia.
§ 1º O contrato de gestão e desempenho será
ﬁrmado anualmente.
§ 2º As metas de gestão e desempenho estabelecidas constituir-se-ão no instrumento de acompanhamento da atuação administrativa da Previc e da
avaliação de seu desempenho.
Art. 9º As metas de gestão e desempenho serão
acompanhadas e avaliadas por comissão integrada por
representantes da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério da Previdência Social e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, designados
pelo Ministro de Estado da Previdência Social.
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Art. 10. Constituem acervo patrimonial da Previc
os bens e direitos de sua propriedade, os que lhe forem
conferidos ou que venha a adquirir ou incorporar.
Art. 11. Constituem receitas da Previc:
I – dotações consignadas no Orçamento Geral da
União, créditos especiais e adicionais, transferências
e repasses que lhe forem conferidos;
II – recursos provenientes de convênios, acordos e contratos celebrados com entidades, organismos e empresas, públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;
III – receitas provenientes do recolhimento da
Taﬁc;
IV – produto da arrecadação de multas resultantes da aplicação de penalidades decorrentes de ﬁscalização ou de execução judicial;
V – doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;
VI – valores apurados na venda ou locação de
bens, bem como os decorrentes de publicações, dados
e informações técnicas; e
VII – outras rendas eventuais.
Art. 12. Fica instituída a Taxa de Fiscalização e
Controle da Previdência Complementar – Taﬁc, que
será cobrada a partir de 1º de abril de 2005, cujo fato
gerador é o exercício do poder de polícia legalmente
atribuído à Previc para ﬁscalização e supervisão das
atividades descritas no art. 2º desta Lei.
§ 1º São contribuintes da Taﬁc as entidades fechadas de previdência complementar constituídas na
forma da legislação.
§ 2º A Taﬁc é devida trimestralmente, em valores
expressos em reais, conforme tabela constante do
Anexo III desta Lei, e seu recolhimento será feito até
o dia 10 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro
de cada ano.
Art. 13. Os valores relativos à Taﬁc não pagos na
forma e prazo determinados sofrerão os acréscimos
de acordo com a legislação aplicável aos débitos em
atraso relativos a tributos e contribuições federais.
Parágrafo único. Incidirá multa de mora de 20%
(vinte por cento) sobre o montante resultante da aplicação do § 2º do art. 12 desta Lei, que será reduzida
a 10% (dez por cento) se o pagamento for efetuado
até o último dia útil do mês subseqüente ao do vencimento.
Art. 14. A Taﬁc será recolhida diretamente à Previc, por intermédio de estabelecimento bancário integrante da rede credenciada, na forma do que dispuser
o regulamento.
Art. 15. A Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social passa a
denominar-se Secretaria de Políticas de Previdência
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Complementar, que atuará como órgão responsável
pela proposição das políticas e diretrizes do regime
de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, e também como órgão de apoio ao Conselho Nacional de
Previdência Complementar e ao Ministro de Estado
da Previdência Social na função de supervisão das
atividades da Previc.
Art. 16. O Conselho de Gestão da Previdência
Complementar, órgão da estrutura básica do Ministério
da Previdência Social, passa a denominar-se Conselho
Nacional de Previdência Complementar, que exercerá
a função de órgão regulador do regime de previdência
complementar operado pelas entidades fechadas de
previdência complementar e será responsável pela
deﬁnição das políticas e diretrizes aplicáveis ao referido regime.
Art. 17. O Conselho Nacional de Previdência Complementar será integrado:
I – pelo Ministro de Estado da Previdência Social,
que o presidirá;
II – pelo Diretor-Superintendente da Previc;
III – por um representante:
a) da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social;
b) da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Previdência Social;
c) do Ministério da Fazenda;
d) do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão;
e) dos patrocinadores de entidades fechadas de
previdência complementar;
f) de instituidores de entidades fechadas de previdência complementar;
g) das entidades fechadas de previdência complementar; e
h) dos participantes e assistidos das entidades
fechadas de previdência complementar.
Parágrafo único. As regras de funcionamento do
Conselho Nacional de Previdência Complementar serão deﬁnidas em regulamento.
Art. 18. Somente das decisões da Diretoria da
Previc decorrentes da aplicação do disposto nos incisos
III e IV do art. 5º desta Lei caberá recurso à Câmara de
Recursos da Previdência Complementar, instância especial no âmbito do Conselho Nacional de Previdência
Complementar, nos termos do regulamento.
§ 1º A Câmara de Recursos da Previdência Complementar será composta por 10 (dez) membros titulares, e respectivos suplentes, de reconhecida competência e possuidores de conhecimentos especializados em
assuntos relativos a previdência complementar, sendo
6 (seis) representantes do Poder Executivo obrigato-
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riamente servidores federais ocupantes de cargos efetivos e 4 (quatro) representantes dos demais setores
interessados designados na forma do regulamento.
§ 2º O recurso referido no caput deste artigo que
tenha por objeto discutir a aplicação de penalidade
pecuniária somente terá seguimento se o recorrente
instruí-lo com a prova do pagamento antecipado a que
se refere o § 3º do art. 65 da Lei Complementar nº 109,
de 29 de maio de 2001.
§ 3º O recurso referido no caput deste artigo
que tenha por objeto discutir o lançamento da Taﬁc
somente terá seguimento se o recorrente instruí-lo
com a prova do depósito de 30% (trinta por cento) do
valor devido.
§ 4º Após a decisão ﬁnal nos processos mencionados nos §§ 2º e 3º deste artigo, o valor antecipado
para ﬁns de seguimento do recurso, devidamente atualizado nos termos do caput do art. 13 desta Lei, será:
I – devolvido ao recorrente, se a decisão lhe for
favorável; e
II – convertido em pagamento, devidamente deduzido do valor da exigência, se a decisão for desfavorável ao recorrente.
Art. 19. A Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de
2002, passa a vigorar com as seguintes alterações:
”Art. 8º São atribuições dos ocupantes
do cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social:
I – em caráter privativo:
a) relativamente às contribuições administradas pelo Ministério da Previdência Social, por meio da Secretaria da Receita Previdenciária:
1. executar auditoria e ﬁscalização, objetivando o cumprimento da legislação da Previdência Social, lançar e constituir os correspondentes créditos apurados;
2. efetuar a lavratura de auto de infração quando constatar a ocorrência do descumprimento de obrigação legal e de auto
de apreensão e guarda de livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados, para veriﬁcação da existência de fraude
e irregularidades;
3. examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, não se lhes
aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 e 1.191 e observado o disposto nos arts.
1.192 e 1.193, todos da Lei nº 10.406, de 10
de dezembro de 2002 – Código Civil;
4. julgar os processos administrativos de
impugnação apresentados contra a constituição de crédito previdenciário;
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5. reconhecer o direito à restituição ou
compensação de pagamento ou recolhimento
indevido de contribuições, quando for necessário o exame da contabilidade da empresa
ou quando envolver sigilo ﬁscal;
6. auditar a rede arrecadadora quanto ao
recebimento e repasse; e
7. supervisionar as atividades de orientação ao contribuinte efetuada por intermédio de
mídia eletrônica, telefone ou plantão ﬁscal;
b) relativamente ao regime de previdência
complementar operado por entidades fechadas
de previdência complementar:
1. executar os procedimentos de auditoria
e ﬁscalização de suas atividades e operações,
objetivando o cumprimento da legislação, bem
como lavrar auto de infração ou propor a sua
lavratura;
2. examinar a contabilidade das entidades
fechadas de previdência complementar e de
seus patrocinadores, não se lhes aplicando as
restrições previstas nos arts. 1.190 e 1.191 e
observado o disposto nos arts. 1.192 e 1.193,
todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 – Código Civil;
3. aplicar penalidades administrativas ou
propor sua aplicação aos agentes responsáveis
por infrações objeto de processo administrativo
decorrente de ação ﬁscal, representação ou
denúncia, bem como de atividade de administrador especial, interventor ou liquidante; e
4. constituir em nome da Previc, mediante
lançamento, os créditos decorrentes do nãorecolhimento da Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar – Taﬁc e
promover a sua cobrança administrativa;
c) relativamente aos regimes próprios de
previdência social:
1. exercer as atividades de auditoria e
ﬁscalização das entidades e dos fundos dos
respectivos regimes;
2. examinar a contabilidade de entidades, fundos e entes públicos que operam os
regimes próprios de previdência social, não se
lhes aplicando as restrições previstas nos arts.
1.190 e 1.191 e observado o disposto nos arts.
1.192 e 1.193, todos da Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002 – Código Civil;
3. lavrar auto de infração ou propor a
sua lavratura; e
4. aplicar penalidades administrativas ou
propor sua aplicação aos agentes responsáveis
por infrações objeto de processo administra-
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tivo decorrente de ação ﬁscal, representação
ou denúncia e de outras situações estabelecidas em lei;
II - em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências do Ministério
da Previdência Social e dos órgãos e entidades a ele vinculados.
§ 3º No desempenho de suas atribuições,
é assegurado ao Auditor-Fiscal da Previdência Social o livre acesso às dependências e
informações dos entes objeto de ação ﬁscal,
na forma da lei, deles podendo requisitar e
apreender livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados, caracterizando-se
embaraço à ﬁscalização, punível nos termos
da legislação, qualquer diﬁculdade oposta à
consecução desse objetivo.
§ 4º Quando em exercício no âmbito dos
órgãos e entidades vinculados ao Ministério da Previdência Social, os ocupantes dos
cargos referidos neste artigo farão jus a todos os direitos e vantagens dos respectivos
cargos.”(NR)
”Art. 8º-A Os concursos públicos para
ingresso na Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social poderão ser realizados por área
de especialização, observados os seguintes
requisitos:
I - ﬁxação, em edital, do número de cargos a serem providos nas áreas de previdência
social básica e previdência complementar;
II - aferição no concurso de conhecimentos especíﬁcos exigidos para o exercício das
atividades de auditoria e ﬁscalização em cada
área de atuação; e
III - estabelecimento de período mínimo
de permanência no órgão ou entidade de exercício, a partir da data de investidura no cargo,
não inferior a 36 (trinta e seis) meses, observada a disponibilidade de realocação por ocasião
da realização de novo concurso público.
Parágrafo único. Fica autorizada a instituição, no âmbito do Ministério da Previdência Social, do Comitê Supervisor da Carreira
Auditoria-Fiscal da Previdência Social, com a
ﬁnalidade de formular propostas e critérios para
alocação, remoção, aferição de desempenho,
promoção e treinamento dos seus quadros,
nos termos do regulamento.”
Art. 20. Fica o Ministro de Estado da Previdência
Social autorizado a ﬁxar o exercício, no âmbito da Previc, de 300 (trezentos) Auditores-Fiscais da Previdência
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Social, sem prejuízo da percepção da remuneração e
das demais vantagens relacionadas ao cargo.
Art. 21. Ficam criadas, para exercício exclusivo
na Previc, e observados os respectivos quantitativos
constantes no art. 22 desta Lei, as Carreiras de:
I - Especialista em Previdência Complementar,
composta de cargos de nível superior de Especialista
em Previdência Complementar, com atribuições voltadas para as atividades especializadas de análise,
avaliação e supervisão para ﬁns de autorização a que
se refere o art. 33 da Lei Complementar nº 109, de 29
de maio de 2001, compatibilização, controle e supervisão do regime de previdência complementar operado
por entidades fechadas de previdência complementar
com as políticas previdenciária e de desenvolvimento
social e econômico-ﬁnanceiro do País, bem como para
a implementação de políticas e para a realização de
estudos e pesquisas respectivos a essas atividades,
preservadas as atribuições e competências da Procuradoria-Geral Federal e as atribuições privativas do
cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social;
II - Analista Administrativo, composta de cargos
de nível superior de Analista Administrativo, com atribuições voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo da Previc,
fazendo uso dos equipamentos e recursos disponíveis
para a consecução dessas atividades;
III - Técnico Administrativo, composta de cargos
de nível intermediário de Técnico Administrativo, com
atribuições voltadas para o exercício de atividades
administrativas e logísticas de nível intermediário relativas ao exercício das competências constitucionais
e legais a cargo da Previc, fazendo uso dos equipamentos e recursos disponíveis para a consecução
dessas atividades.
Art. 22. Ficam criados 120 (cento e vinte) cargos
efetivos de Especialista em Previdência Complementar,
100 (cem) cargos efetivos de Analista Administrativo e
80 (oitenta) cargos efetivos de Técnico Administrativo no
Quadro de Pessoal da Previc para provimento gradual,
conforme disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira.
Art. 23. O Procurador-Geral Federal deﬁnirá a
distribuição de cargos de Procurador Federal na Procuradoria Federal de que trata o inciso II do caput do
art 3º desta Lei.
Art. 24. Ficam criados na Carreira de Procurador
Federal de que trata o art. 35 da Medida Provisória nº
2.229-43, de 6 de setembro de 2001, regidos pelas
leis e normas próprias a ela aplicáveis, 50 (cinqüenta)
cargos efetivos de Procurador Federal.
Art. 25. Para os efeitos desta Lei, consideramse:
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I – carreira, o conjunto de classes de cargos de
mesma proﬁssão, natureza do trabalho ou atividade,
escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade inerentes a suas atribuições;
II – classe, a divisão básica da carreira integrada
por cargos de idêntica denominação, atribuições, grau
de complexidade, nível de responsabilidade, requisitos de capacitação e experiência para o desempenho
das atribuições; e
III – padrão, a posição do servidor na escala de
vencimentos da carreira.
Art. 26. As Carreiras a que se refere o art. 21
desta Lei estão organizadas em classes e padrões,
na forma do Anexo I desta Lei.
Art. 27. O desenvolvimento do servidor nas Carreiras de que trata o art. 21 desta Lei ocorrerá mediante
progressão funcional e promoção.
Parágrafo único. Para ﬁns desta Lei, progressão é
a passagem do servidor para o padrão de vencimento
imediatamente superior dentro de uma mesma classe;
e promoção, a passagem do servidor do último padrão
de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior.
Art. 28. O desenvolvimento do servidor nas Carreiras referidas no art. 21 desta Lei observará:
I – o interstício mínimo de 1 (um) ano entre cada
promoção ou progressão;
II – a competência e qualiﬁcação proﬁssional; e
III – a existência de vaga.
§ 1º A promoção e a progressão funcional obedecerão à sistemática da avaliação de desempenho,
capacitação e qualiﬁcação funcionais, conforme disposto em regulamento especíﬁco da Previc.
§ 2º Ressalvado o disposto no § 3º deste artigo,
é vedada a progressão do ocupante de cargo efetivo
das Carreiras referidas no art. 21 desta Lei antes de
completado o interstício de 1 (um) ano de efetivo exercício em cada padrão.
§ 3º Mediante resultado de avaliação de desempenho ou da participação em programas de capacitação, o interstício previsto no inciso I do caput deste
artigo poderá sofrer redução de até 50% (cinqüenta
por cento), conforme disciplinado em regulamento especíﬁco da Previc.
Art. 29. Será de 40 (quarenta) horas semanais
a jornada de trabalho dos integrantes das Carreiras a
que se refere o art. 21 desta Lei.
Art. 30. A investidura nos cargos efetivos de que
trata o art. 21 desta Lei dar-se-á por meio de concurso
público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se
curso de graduação em nível superior ou certiﬁcado
de conclusão de ensino médio, conforme o nível do
cargo, e observado o disposto em regulamento próprio
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da Previc, de publicação obrigatória no Diário Oﬁcial
da União, e a legislação aplicável.
§ 1º O concurso público será realizado para provimento efetivo de pessoal no padrão inicial da classe
inicial de cada carreira.
§ 2º O concurso público observará o disposto
em edital e será constituído de prova escrita, admitida
ainda a avaliação de títulos, de acordo com critérios
previamente divulgados aos candidatos.
§ 3º O concurso referido no caput deste artigo
poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado em 1 (uma) ou mais fases, incluindo, se for
o caso, curso de formação, conforme dispuser o edital de abertura do certame, observada a legislação
pertinente.
§ 4º O edital deﬁnirá as características de cada
etapa do concurso público, os requisitos de escolaridade, formação especializada e experiência proﬁssional, critérios eliminatórios e classiﬁcatórios, bem como
eventuais restrições e condicionantes.
§ 5º Constituirá fase obrigatória do concurso para
provimento dos cargos referidos no inciso I do art. 21
desta Lei curso de formação especíﬁca, com efeito eliminatório e classiﬁcatório, cuja avaliação obedecerá a
critérios objetivos previamente estabelecidos.
Art. 31. Os vencimentos dos cargos das Carreiras
de que trata o art. 21 desta Lei constituem-se de:
I – vencimento básico e Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de Monitoramento da Previdência
Complementar – GDPC, para os cargos a que se refere o inciso I do art. 21 desta Lei;
II – vencimento básico, para os cargos de que
tratam os incisos II e III do art. 21 desta Lei; e
III – Gratiﬁcação de Qualiﬁcação – GQ, para os
cargos referidos nos incisos I e II do art. 21 desta Lei,
observadas as disposições especíﬁcas ﬁxadas no art.
38 desta Lei.
Parágrafo único. Os vencimentos básicos dos cargos de que trata o art. 21 desta Lei são os constantes
do Anexo II desta Lei.
Art. 32. Fica instituída a Gratiﬁcação de Desempenho de Atividade de Monitoramento da Previdência
Complementar – GDPC, devida aos ocupantes dos
cargos a que se refere o inciso I do art. 21 desta Lei,
quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo na Previc, no percentual
de até 35% (trinta e cinco por cento), observando-se
a seguinte composição e limites:
I - o percentual de até 20% (vinte por cento),
incidente sobre o vencimento básico do servidor, em
decorrência dos resultados da avaliação de desempenho individual; e
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II – o percentual de até 15% (quinze por cento),
incidente sobre o maior vencimento básico do cargo,
em decorrência dos resultados da avaliação institucional.
§ 1º Ato do Poder Executivo disporá sobre os
critérios gerais a serem observados para a realização
das avaliações de desempenho individual e institucional
da GDPC, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
a partir da data de publicação desta Lei.
§ 2º Os critérios e procedimentos especíﬁcos de
avaliação de desempenho individual e institucional e
de atribuição da GDPC serão estabelecidos em ato
especíﬁco da Diretoria Colegiada da Previc, observada
a legislação vigente.
§ 3º A avaliação de desempenho individual visa
a aferir o desempenho do servidor no exercício das
atribuições do cargo ou função, com foco na sua contribuição individual para o alcance das metas institucionais.
§ 4º A avaliação de desempenho institucional
visa a aferir o desempenho no alcance das metas
institucionais, podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas
da Previc.
§ 5º Caberá à Diretoria Colegiada deﬁnir, na forma
de regulamento especíﬁco, no prazo de até 120 (cento
e vinte) dias a partir da deﬁnição dos critérios a que
se refere o § 1º deste artigo, o seguinte:
I – as normas, os procedimentos, os critérios especíﬁcos, os mecanismos de avaliação e os controles
necessários à implementação da GDPC; e
II – as metas, sua quantiﬁcação e revisão a cada
ano civil.
Art. 33. O titular de cargo efetivo referido no inciso
I do art. 21 desta Lei, em exercício na Previc, quando
investido em cargo em comissão ou função de conﬁança fará jus à GDPC, nas seguintes condições:
I – ocupantes de cargos comissionados DAS-1 a
4 ou cargos equivalentes perceberão até o percentual
máximo da GDPC exclusivamente em decorrência do
resultado da avaliação institucional; e
II – ocupantes de cargos comissionados DAS-5 e
6 ou cargos equivalentes perceberão a GDPC no seu
percentual máximo.
Art. 34. O titular de cargo efetivo referido no inciso
I do art. 21 desta Lei que não se encontre em exercício
na entidade de lotação, excepcionalmente, fará jus à
GDPC nas seguintes situações:
I – quando requisitado pela Presidência ou VicePresidência da República, perceberá a GDPC com
base na regra prevista no inciso I do caput do art. 33
desta Lei; e
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II – quando cedido para órgãos ou entidades do
Governo Federal, distintos dos indicados no caput e
no inciso I deste artigo, da seguinte forma:
a) o servidor investido em cargo em comissão
de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5 ou equivalentes perceberá a GDPC com base no seu percentual
máximo; e
b) o servidor investido em cargo em comissão
DAS-4 ou equivalente perceberá a GDPC no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) do seu percentual máximo.
Art. 35. Enquanto não forem editados os atos
referidos nos §§ 1º e 2º do art. 32 desta Lei, e até que
sejam processados os resultados da avaliação de desempenho, a GDPC corresponderá a 20% (vinte por
cento) incidentes sobre o vencimento básico de cada
servidor.
§ 1º O resultado da 1ª (primeira) avaliação gera
efeitos ﬁnanceiros a partir do início do período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou a menor.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se aos ocupantes de cargos comissionados que fazem jus à GDPC.
Art. 36. Para ﬁns de incorporação aos proventos
da aposentadoria ou às pensões, a GDPC:
I – somente será devida se percebida há pelo
menos 5 (cinco) anos; e
II – será calculada pela média aritmética dos
percentuais de gratiﬁcação percebidos nos últimos
60 (sessenta) meses anteriores à aposentadoria ou à
instituição da pensão, consecutivos ou não.
Art. 37. Os servidores alcançados por esta Lei
não fazem jus à percepção da Gratiﬁcação de Atividade – GAE de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27
de agosto de 1992.
Art. 38. É instituída a Gratiﬁcação de Qualiﬁcação – GQ, vantagem pecuniária a ser concedida aos
ocupantes dos cargos referidos nos incisos I e II do
art. 21 desta Lei, em retribuição ao cumprimento de
requisitos técnico-funcionais, acadêmicos e organizacionais necessários ao desempenho das atividades
de supervisão, gestão ou assessoramento, quando
em efetivo exercício do cargo, na forma estabelecida
em regulamento.
§ 1º Os requisitos necessários à percepção da
GQ abrangem o nível de capacitação que o servidor
possua em relação:
I – às políticas, diretrizes e estratégias setoriais
e globais da Previc;
II – aos serviços que lhe são afetos na sua operacionalização e na sua gestão; e
III – à conclusão, com aproveitamento, das seguintes modalidades de cursos:
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a) doutorado;
b) mestrado; ou
c) pós-graduação em sentido amplo, com carga
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horasaula.
§ 2º A adequação dos cursos às atividades desempenhadas pelo servidor na Previc será objeto de
avaliação pelo Comitê Especial para Concessão de
GQ, a ser instituído mediante ato de sua Diretoria
Colegiada.
§ 3º Os cursos de especialização com carga
horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horasaula, em área de interesse das entidades, poderão ser
equiparados a cursos de pós-graduação em sentido
amplo, mediante avaliação do Comitê a que se refere
o § 2º deste artigo.
§ 4º Ao servidor com o nível de qualiﬁcação funcional previsto no § 1º deste artigo será concedida GQ,
na forma estabelecida em regulamento, observados os
seguintes parâmetros e limites:
I – GQ de 20% (vinte por cento) do maior vencimento básico do cargo, até o limite de 15% (quinze por
cento) dos cargos de nível superior providos; e
II – GQ de 10% (dez por cento) do maior vencimento básico do cargo, até o limite de 30% (trinta por
cento) dos cargos de nível superior providos.
§ 5º A ﬁxação das vagas colocadas em concorrência, com a oferta mínima de 75% (setenta e
cinco por cento) das vagas existentes, e os critérios
de distribuição, homologação, classiﬁcação e concessão da GQ serão estabelecidos em regulamento
especíﬁco.
§ 6º Os quantitativos previstos no § 4º deste artigo serão ﬁxados, semestralmente, considerado o
total de cargos efetivos providos em 31 de dezembro
e 30 de junho.
Art. 39. Além dos deveres e das proibições previstos na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
aplicam-se aos servidores em efetivo exercício na
Previc:
I – o dever de manter sigilo sobre as operações
relativas ao programa de investimentos de plano de
benefícios administrado pela entidade fechada de
previdência complementar, bem como sobre as informações de caráter pessoal de participantes e assistidos de que tiverem conhecimento em razão do cargo
ou da função, observado o disposto no art. 64 da Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e legislação correlata;
II – as seguintes proibições:
a) prestar serviços, ainda que eventuais, a entidades fechadas de previdência complementar cuja
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atividade seja controlada ou ﬁscalizada pela Previc,
salvo os casos de designação especíﬁca;
b) ﬁrmar ou manter contrato com entidades fechadas de previdência complementar, salvo na condição
de participante ou assistido;
c) exercer outra atividade proﬁssional, inclusive gestão operacional de empresa, ou direção
político-partidária, excetuados os casos admitidos
em lei; e
d) exercer suas atribuições em processo administrativo, em que seja parte ou interessado, ou
haja atuado como representante de qualquer das
partes, ou no qual seja interessado parente consangüíneo ou aﬁm, em linha reta ou colateral, até
o 2º (segundo grau), cônjuge ou companheiro, bem
como nas demais hipóteses da legislação, inclusive
processual.
Parágrafo único. As infrações decorrentes do
descumprimento dos incisos I e II do caput deste artigo serão punidas, de acordo com a gravidade, nos
termos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
sem prejuízo da ação penal cabível.
Art. 40. São pré-requisitos mínimos para promoção às classes dos cargos de nível superior referidos
no Anexo I desta Lei os seguintes:
I – Classe B:
a) possuir certiﬁcação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas, e experiência mínima de 5 (cinco) anos,
ambas no campo especíﬁco de atuação de cada
carreira; ou
b) possuir certiﬁcação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo 240 (duzentas e quarenta)
horas, e experiência mínima de 8 (oito) anos, ambas
no campo especíﬁco de atuação de cada carreira;
II – Classe Especial:
a) ser detentor de certiﬁcado de conclusão de
curso de especialização de no mínimo 360 (trezentas
e sessenta) horas e experiência mínima de 14 (quatorze) anos, ambos no campo especíﬁco de atuação
de cada carreira; ou
b) ser detentor de título de mestre e experiência
mínima de 12 (doze) anos, ambos no campo especíﬁco de atuação de cada carreira; ou
c) ser detentor de título de doutor e experiência
mínima de 10 (dez) anos, ambos no campo especíﬁco
de atuação de cada carreira.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não
se considera o tempo de afastamento do servidor para
capacitação como experiência.
Art. 41. Para ﬁns de progressão e promoção na
carreira, os ocupantes dos cargos referidos no art. 21
desta Lei serão submetidos à avaliação de desempe-
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nho funcional, que terá seus resultados apurados semestralmente e consolidados a cada 12 (doze) meses,
obedecendo ao disposto nesta Lei.
§ 1º A Previc implementará instrumento especíﬁco de avaliação de desempenho, estabelecendo
critérios padronizados para mensuração do desempenho de seus servidores, observados os seguintes
critérios mínimos:
I – produtividade no trabalho, com base em padrões previamente estabelecidos de qualidade e economicidade;
II – capacidade de iniciativa;
III – cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho das atribuições do
cargo; e
IV – disciplina.
§ 2º Os critérios de avaliação serão aplicados
e ponderados em conformidade com as características das funções exercidas, sendo considerado insuﬁciente, para obtenção de progressão ou promoção
por merecimento, o desempenho apurado em avaliação que comprove o desatendimento, de forma
habitual, de qualquer dos requisitos previstos no §
1º deste artigo.
§ 3º Será dado conhecimento prévio aos servidores dos critérios, das normas e dos padrões a serem
utilizados para a avaliação de seu desempenho.
§ 4º É assegurado ao servidor o direito de acompanhar todos os atos de instrução do procedimento
que tenha por objeto a avaliação de seu desempenho.
Art. 42. Ficam criados 150 (cento e cinqüenta) cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores – DAS, que integrarão a estrutura da Previc,
nos seguintes níveis: 1 (um) DAS-6, 1 (um) DAS-5, 8
(oito) DAS-4, 42 (quarenta e dois) DAS-3, 74 (setenta
e quatro) DAS-2 e 24 (vinte e quatro) DAS-1.
Art. 43. Fica o Poder Executivo autorizado a
remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério da Previdência Social, uma vez
atendidas as necessidades de reestruturação deste, para fazer frente às despesas de estruturação e
manutenção da Previc, utilizando-se das dotações
orçamentárias destinadas às atividades ﬁnalísticas
e administrativas, observadas as mesmas ações
orçamentárias e grupos de despesas previstos na
Lei Orçamentária.
§ 1º Serão transferidos para a Previc os acervos
técnicos e patrimonial, bem como as obrigações e direitos do Ministério da Previdência Social correspondentes às atividades a ela atribuídas.
§ 2º Os processos administrativos em tramitação
no Conselho de Gestão da Previdência Complemen-
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tar e na Secretaria de Previdência Complementar, do
Ministério da Previdência Social, respeitadas as competências mantidas no âmbito das unidades do referido Ministério, serão transferidos para a Câmara de
Recursos da Previdência Complementar do Conselho
Nacional de Previdência Complementar e para a Previc, respectivamente.
Art. 44. Os servidores em exercício na Secretaria de Previdência Complementar em 31 de dezembro de 2004, a critério do Ministério da Previdência
Social, serão cedidos à Previc, independentemente
da ocupação de cargo em comissão ou função de
conﬁança, sem prejuízo dos direitos e vantagens
inerentes aos respectivos cargos efetivos, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 10.593, de 6 de
dezembro de 2002.
Art. 45. As competências atribuídas à Secretaria
de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social, por meio de ato do Conselho de Gestão
da Previdência Complementar, do Conselho Monetário
Nacional e de decretos, ﬁcam automaticamente transferidas para a Previc, ressalvadas as disposições em
contrário desta Lei.
Art. 46. A Advocacia-Geral da União e o Ministério da Previdência Social promoverão, no prazo
de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de
publicação desta Lei, levantamento dos processos
judiciais em curso envolvendo matéria de competência da Previc, que sucederá a União em tais
ações.
§ 1º A Advocacia-Geral da União peticionará perante o juízo ou Tribunal em que tramitarem os processos mencionados no caput deste artigo informando a
sucessão de partes.
§ 2º Enquanto não for cumprido o disposto no §
1º deste artigo, caberá à Advocacia-Geral da União
acompanhar o feito e praticar os atos processuais necessários.
Art. 47. O inciso XVIII do caput do art. 29 da Lei
nº 10.683, de 28 de maio de 2003, passa a vigorar com
a seguinte redação:
”Art. 29.
XVIII - do Ministério da Previdência Social
o Conselho Nacional de Previdência Social, o
Conselho de Recursos da Previdência Social,
o Conselho Nacional de Previdência Complementar e até 3 (três) Secretarias;
“(NR)
Art. 48. Incluem-se entre as entidades fechadas
de previdência complementar tratadas nesta Lei aquelas de natureza pública referidas no art. 40 da Constituição Federal.
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Art. 49. Ficam mantidos os atos praticados pela
Secretaria de Previdência Complementar e pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, no
desempenho de suas atribuições com base no disposto no art. 53 da Medida Provisória nº 233, de 30
de dezembro de 2004.
Art. 50. Os arts. 1º e 5º da Lei nº 11.053, de 29
de dezembro de 2004, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º
§ 6º As opções mencionadas no § 5º deste artigo deverão ser exercidas até o último dia
útil do mês subseqüente ao do ingresso nos
planos de benefícios operados por entidade
de previdência complementar, por sociedade
seguradora ou em Fapi e serão irretratáveis,
mesmo nas hipóteses de portabilidade de recursos e de transferência de participantes e
respectivas reservas.”(NR)
“Art. 5º
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no
caput deste artigo aos fundos administrativos
constituídos pelas entidades fechadas de previdência complementar e às provisões, reservas técnicas e fundos dos planos assistenciais
de que trata o art. 76 da Lei Complementar nº
109, de 29 de maio de 2001.”(NR)
Art. 51. Os prazos para opção previstos no § 6º do
art. 1º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004,
unicamente em relação aos participantes que ingressarem até 30 de novembro de 2005, e no § 2º do art.
2º da referida Lei ﬁcam prorrogados até o último dia
útil do mês de dezembro de 2005.
Art. 52. A diferença apurada em procedimento
de ﬁscalização relativa aos pagamentos efetuados
sem incidência de multa e juros, nos termos da Medida Provisória nº 2.222, de 4 de setembro de 2001, e
alterações posteriores, ﬁcará sujeita à incidência dos
encargos moratórios desde a ocorrência do fato gerador, não implicando exclusão da opção para o regime
especial de tributação.
Art. 53. Não se aplica o regime de tributação de
que tratam os arts. 1º e 2º da Lei nº 11.053, de 29 de
dezembro de 2004, ao benefício não programado ou
parcela deste benefício que seja estruturado em regime ﬁnanceiro de repartição simples, repartição de capitais por cobertura ou que tenha o mutualismo como
premissa na constituição das reservas garantidoras
do benefício não programado durante o período de
acumulação.
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Art. 54. O caput do art. 8º da Lei nº 9.311, de 24
de outubro de 1996, passa a vigorar acrescido do inciso IX, com a seguinte redação:
“Art. 8º A alíquota ﬁca reduzida a 0
(zero):
IX – nos lançamentos relativos à transferência de reservas técnicas, fundos e provisões
de plano de benefício de caráter previdenciário entre entidades de previdência complementar ou sociedades seguradoras, inclusive
em decorrência de reorganização societária,
desde que:
a) não haja qualquer disponibilidade de
recursos para o participante, nem mudança
na titularidade do plano; e
b) a transferência seja efetuada diretamente entre planos.
”(NR)
Art. 55. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, para atender as necessidades dos
Ministérios do Esporte, da Defesa, da Ciência e Tecnologia e da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
44 (quarenta e quatro) cargos em comissão do GrupoDireção e Assessoramento Superiores – DAS, sendo
2 (dois) DAS-5, 11 (onze) DAS-4, 13 (treze) DAS-3, 8
(oito) DAS-2 e 10 (dez) DAS-1, bem como uma Função Gratiﬁcada – FG-3.
Art. 56. O Instituto Nacional do Semi-Árido – Insa,
criado pela Lei no 10.860, de 14 de abril de 2004, passa a denominar-se Instituto Nacional do Semi-Árido
Celso Furtado – Insa-CF.
Art. 57. Ficam extintos, no âmbito do Poder Executivo Federal, os cargos vagos do Plano de Classiﬁcação de Cargos – PCC discriminados no Anexo IV
desta Lei.
Parágrafo único. Ato do Poder Executivo identiﬁcará a lotação dos cargos extintos nos termos desta
Lei.
Art. 58. Ficam criados no Quadro de Pessoal da
Advocacia-Geral da União, de que trata a Lei no 10.480,
de 2 de julho de 2002, os cargos efetivos discriminados
no Anexo V desta Lei.
Art. 59. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Iberê
Ferreira – Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Os
Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)
APROVADA.
A matéria vai ao Senado Federal, incluído o processado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Item 2.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 234, DE 2005
(Do Poder Executivo)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória nº 234, de 2005, que dá nova
redação ao caput do art. 2.031 da Lei nº
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Pendente de parecer da
Comissão Mista.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 28-2-05
PRAZO NA CÂMARA: 14-3-05
SOBRESTA A PAUTA EM: 1-4-05 (46º
DIA)
O SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. VIGNATTI (PT-SC. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar – FETRAF está iniciando a primeira
jornada de luta, com uma mobilização para o processo
de construção nacional do movimento do qual participam 2.500 representantes de todo o Brasil.
Ocupo esta tribuna para destacar que atualmente
a FETRAF está organizada reconhecidamente em 14
Estados e a expectativa dos seus dirigentes é alcançar
a representação em 22 Estados brasileiros. A agricultura de base familiar, a qual a FETRAF representa, tem
sido para muitas pessoas a principal e mais importante
atividade geradora de trabalho, renda, alimentos e dignidade. Esse tipo de modo de vida rural é responsável
pela produção de grande parte dos alimentos que vão
à mesa dos brasileiros.
Leite, carne suína, feijão, milho, mandioca, arroz,
banana, aves e ovos são alguns produtos que a agricultura familiar responde com um percentual produtivo
signiﬁcante; em alguns itens, como no caso do leite,
chega a 80%. A organização está estabelecendo um
diálogo com o Governo Federal para um maior reconhecimento desse importante setor produtivo.
Desde abril, Sr. Presidente, a FETRAF vem realizando uma série de audiências em diversos Ministérios
e o núcleo central do Governo, discutindo uma pauta
de reivindicações da agricultura familiar.
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Nesta semana, acompanhei lideranças da FETRAF nas audiências. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministro Miguel Rossetto, foi
discutida a elaboração do próximo Plano Safra e as
metas dos assentamentos no 2º Plano Nacional pela
Reforma Agrária. Na Secretaria-Geral da Presidência,
foi apresentando ao Sub-Secretário Sílvio Santos a
necessidade de o movimento ser reconhecido nacionalmente e também a solicitação de uma audiência
com o Presidente Lula.
Hoje pela manhã, Sr. Presidente, estivemos reunidos como o Ministro da Previdência Social. Na ocasião,
foi apresentada a necessidade de a FETRAF e seus
sindicatos da Base ter o reconhecimento em conceder
a declaração de agricultor familiar, o que atualmente
não está sendo aceito pelas 102 superintendências do
INSS espalhadas pelo Brasil.
A FETRAF, Sr. Presidente, apresenta reivindicações referentes aos seguintes pontos: crédito do PRONAF; garantia-renda; assistência técnica, capacitação
e educação; reforma agrária e acesso a terra; meio
ambiente; infra-estrutura rural; seguridade social.
Esses pontos, Sr. Presidente, compõem o Projeto
Alternativo de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, um instrumento fundamental para a melhoria das
condições de vida de nossos agricultores familiares,
no desenvolvimento do espaço rural brasileiro de forma sustentável e solidário.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, aproveito a oportunidade para dizer que a agricultura familiar
brasileira será foco de debate e troca de experiências
com países europeus. Isso porque a partir da próxima
semana, a convite da FETRAF, farei viagem oﬁcial à
Europa, juntamente com representantes da Federação
e da Cooperativa de Crédito Solidário – CRESOL.
Para a visita aos países, serão formados dois
grupos. O grupo do qual participarei percorrerá a Bélgica e a França, realizará uma visita ao Parlamento
da Comunidade Européia. O segundo grupo visitará
a Alemanha e a Holanda.
Esta viagem, Sr. Presidente, representa uma excelente oportunidade para oferecer às organizações de
agricultores familiares brasileiros uma abertura para a
agricultura européia e o sistema institucional ligado a
ela. Além disso, permitirá às organizações brasileiras tirar algum ensinamento das experiências européias com
respeito ao apoio e a evolução da agricultura familiar.
Acrescento que a viagem também se propõe dar
às instituições européias melhor percepção dos desaﬁos agrícolas no Brasil e em particular dos desaﬁos
ligados à agricultura familiar. Também objetiva criar laços entre as organizações européias e brasileiras que
permitam uma cooperação mais duradoura.
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Na Bélgica, nos reuniremos com o Ministro Federal da Agricultura daquele país, Sabine Laruelle, e
com Ministros regionais. Também trocaremos experiências com organizações de agricultura familiar da
Bélgica e com organizações de jovens ruralistas.
Na França, nos reuniremos com Parlamentares
europeus que formam a delegação parlamentar do
MERCOSUL e participaremos de seminário sobre a
deslocalização da produção animal. Além disso, debateremos a agricultura com organizações de agricultores
franceses, com autoridades ligadas à agricultura e com
diversas organizações não-governamentais.
O grupo que visitará a Alemanha, entre outras
atividades, se reunirá com ONGs ligadas à agricultura e
ao meio ambiente para debater sobre a soja não-transgênica e sobre a demanda da Alemanha para esta soja.
A Alemanha, Sr. Presidente, é um dos maiores centros
de comércio de soja não-transgênica.
Na Holanda, a programação inclui a reunião com
organizações dos agricultores e ONGs de cooperação
internacional.
Nessa viagem, pretendemos tratar de temas que
envolvam a evolução das estruturas e meios de produção em alguns países europeus, os sistemas de apoio
público na Europa, os sistemas de inserção no mercado
e as relações com outros setores como consumidores,
indústria, supermercados, central leiteira, etc.
Reforço que essa viagem será muito importante
e produtiva para o debate sobre a agricultura familiar
entre os países. Tenho certeza de que retornaremos
com conhecimentos mais amplos do sistema europeu
e, neste sentido, podendo aplicar no setor produtivo
familiar brasileiro as experiências que considerarmos
importantes para o desenvolvimento do modelo agrícola brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Concedo a palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória nº 234, de 2005, pela Comissão Mista, ao Sr.
Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Para
emitir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, por meio da medida
provisória em epígrafe, pretende o Poder Executivo
a modiﬁcação do caput do art. 2.031 do Código Civil,
de modo a conceder aos empresários individuais, associações, sociedades e fundações dilação do prazo
para que procedam à alteração de seus atos constitutivos de modo a adequá-los às novas disposições
do Estatuto Civil.
Encaminhada a Medida Provisória ao Congresso Nacional, foi aberto prazo para oferecimento de
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emendas, encerrado sem que nenhuma emenda fosse apresentada.
Esgotou-se o prazo para manifestação da Comissão Mista a que se refere o § 9º do art. 62 da Constituição Federal sem que essa houvesse sido instalada.
Cabe-me, em decorrência de designação da Mesa da
Câmara dos Deputados, oferecer parecer pela referida
Comissão Mista à presente medida provisória.
É o relatório.
Voto.
O primeiro aspecto a ser examinado é o concernente à admissibilidade da medida provisória, em
face dos requisitos constitucionais de relevância e urgência e das vedações constantes do art. 62, § 1º, da
Carta Magna.
Em defesa da relevância e urgência da matéria, o
Ministério da Justiça elenca na Exposição de Motivos
que acompanha a medida provisória que:
I – pesquisas apontam que, no Estado de São
Paulo, nem mesmo 40% da sociedade conseguiram
alterar seus atos constitutivos;
II – a inércia das pessoas jurídicas a que faz
menção o art. 2.031 se dá pela complexidade do procedimento e pelo desconhecimento da lei por parte dos
microempresários e empresas de pequeno porte;
III – a não-adequação às novas disposições do
Código Civil trará prejuízo a essas pessoa jurídicas,
que ﬁcarão impossibilitadas de abrir contas bancárias,
contrair empréstimos e ﬁnanciamentos e participar de
licitações, por exemplo;
IV – a proximidade do término do prazo pode levar
à sobrecarga das Juntas Comerciais e dos Cartórios
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em razão do
aumento da demanda, eis que tais órgãos não possuem
estrutura física e de recursos humanos para atender
a todos os pedidos de alteração de atos constitutivos
em exíguo espaço de tempo.
Por serem ponderáveis e razoáveis tais argumentos, manifesto-me pelo acatamento dos pressupostos
de relevância e urgência invocados.
No tocante à matéria versada na medida provisória, entendo que o conteúdo do seu texto não trata
de qualquer das vedações temáticas estabelecidas no
art. 62, § 1º, da Constituição Federal.
Opino também que a medida provisória em exame atende aos requisitos da constitucionalidade e
juridicidade e está regida segundo os ditames da Lei
Complementar nº 95, de 1998, apresentando, pois,
boa técnica legislativa.
No mérito, há de se reconhecer a conveniência
e oportunidade da medida provisória.
Apesar da ampliação do prazo constante do art.
2.031 pela Lei nº 10.838, de 30 de janeiro de 2004,
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a maioria dos empresários e das pessoas jurídicas
não promoveram as alterações de seus atos constitutivos.
Estatísticas oﬁciais assinalam que, no Estado de
São Paulo, apenas 45% das empresas realizaram as
adequações necessárias. No Rio de Janeiro, somente 70 mil das 600 mil empresas ativas procuraram a
Junta Comercial durante o ano de 2004 para fazer as
alterações contratuais.
Consta da Exposição de Motivos da referida medida provisória que, segundo levantamento do SEBRAE,
50% das microempresas e empresas de pequeno porte
desconhecem a legislação civil e 80% delas ainda não
ﬁzeram os ajustes exigidos pelo Código Civil.
A iniciativa do Ministro da Justiça de propor a
ampliação do prazo previsto no art. 2.031 deve-se ao
fato de ter sido o órgão contatado por diversas entidades, entre elas a FIESP, o SESI, o SENAI e o Instituto
Roberto Simonsen.
A lei não prevê nenhum tipo de sanção para o
descumprimento da regra insculpida no art. 2.031 do
Código Civil.
Contudo, de forma indireta, as pessoas jurídicas
que não procederam às alterações exigidas sofrerão
prejuízos, pois ﬁcarão impedidas de participar de licitações, imprimir talonários de notas ﬁscais, abrir contas
bancárias e obter empréstimos e ﬁnanciamentos. Algumas Juntas Comerciais já não mais estão aceitando
qualquer averbação de atos dessas pessoas jurídicas
enquanto os respectivos contratos sociais não estiverem aﬁnados com as novas disposições legais.
Dessa forma, proponho, no Projeto de Lei de
Conversão, que o prazo para adequação às novas regras do Código Civil seja de 2 anos, e não apenas de
1 ano. Dessa forma, estenderemos o prazo até janeiro
de 2007, e não até janeiro de 2006, como pretende a
medida provisória em análise.
Por outro lado, entendo que estamos diante de
excelente oportunidade para aperfeiçoar ainda mais
o Código Civil no que concerne especiﬁcamente ao
capítulo relativo às associações, sublinhando que se
trata de matéria pertinente e correlata ao objetivo dessa medida provisória.
Com efeito, conforme já ressaltado no voto em
separado apresentado pelo ilustre Deputado Paulo Lima na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, por ocasião da discussão do Projeto de
Lei nº 7.466, de 2002, de autoria do Deputado Luiz
Antonio Fleury Filho, as associações desempenham
relevante papel social no campo recreativo, esportivo,
cultural e beneﬁcente, não sendo razoável que a lei
lhes imponha obrigações que, na verdade, impedem
o seu funcionamento, dada a absoluta impossibilidade
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fática e econômica de serem cumpridos. Norma que
intervenha de tal modo nas associações chega a ser
inconstitucional, por afronta ao art. 5º, incisos XVII e
XVIII, da Constituição Federal.
É imperioso, portanto, que o Código Civil garanta o direito de auto-organização das associações – de
acordo, evidentemente, com os parâmetros constitucionais que regem a matéria.
No art. 54, alteramos a redação do inciso V e
acrescentamos o inciso VII, a ﬁm de que o estatuto
das associações não preveja o modo de constituição
e funcionamento dos órgãos administrativos, de sorte
que dele conste somente a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.
No art. 57 não se faz mais menção à “existência
de motivos graves” nem à assembléia-geral, no que
concerne à exclusão do associado, remetendo a matéria aos termos previstos no estatuto, o qual deverá
conter procedimento que assegure direito de defesa
e de recurso. A par disso, revoga-se o parágrafo único desse dispositivo, o qual também fazia remissão a
recurso à assembléia geral em matéria de exclusão
de associado.
Quanto ao art. 59, sua interpretação pode comprometer a estabilidade e preservação das ﬁnalidades de
inúmeras associações. No tocante particularmente às
associações esportivas, o art. 59 do Código Civil viola
igualmente o art. 217 da Carta Magna, que consagra a
autonomia daquelas quanto à sua organização e funcionamento. Ao legislar, este Parlamento deve sopesar a difícil realidade da maioria das associações, cuja
função vai do lazer à ﬁlantropia e cujo funcionamento
ﬁcará absolutamente inviabilizado se as atribuições de
eleição e destituição de administradores, aprovação de
contas e alteração de estatutos forem da competência
privativa da assembléia geral. Exemplo: a associação
dos funcionários públicos de São Paulo tem mais de
300 mil funcionários; para reunir em assembléia geral dois terços deles (200 mil pessoas) em primeira
convocação ou um terço do total (100 mil pessoas)
em segunda convocação, seria necessário alugar um
estádio de futebol.
Por isso é imprescindível a revogação do art. 59
do Código Civil.
Finalmente, o art. 60 passa a referir-se à convocação dos órgãos deliberativos, e não mais à convocação da assembléia geral, restando garantido a um
quinto dos associados o direito de promovê-la.
Com as alterações alvitradas, a par da relativa ao
art. 2.031 do Código Civil, prestaremos valioso auxílio
às inúmeras pessoas jurídicas de direito privado em
nosso País que se acham organizadas sob a forma
de associações.
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Por todo o exposto, manifesto-me pela admissibilidade da Medida Provisória nº 234, de 2005, atendidos os pressupostos de relevância e urgência e observadas as vedações expressos no art. 62, § 1º, da
Constituição Federal.
Opino também pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória e,
no mérito, pela sua aprovação, nos termos do projeto
de lei de conversão em anexo, que contém as modiﬁcações e os acréscimos por mim descritos.
É o parecer.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA:
COMISSÃO MISTA DESTINADA À APRECIAÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 234, DE 2005
(Mensagem nº 1, de 11-1-2005)
Dá nova redação ao caput do art. 2.031
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
que institui o Código Civil.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Arnaldo Faria de Sá
I – Relatório
Através da Medida Provisória em epígrafe, pretende o Poder Executivo a modiﬁcação do caput do
art. 2.031 do Código Civil, de modo a conceder aos
empresários individuais, associações, sociedades e
fundações dilação de prazo para que procedam à alteracão de seus atos constitutivos, de modo a adequálos às novas disposições do estatuto civil.
Consta da exposição de motivos que acompanha
a Medida Provisória em exame que:
“apesar de o Código Civil, sancionado em
10 de janeiro de 2002 e publicado no Diário
Oﬁcial da União de 11 de janeiro de 2002, ter
estipulado o prazo de um ano, contado a partir
de sua vigência para que as pessoas jurídicas
pudessem se adaptar as suas novas regras,
foi necessária a edição da Lei nº 10.838, de
30 de janeiro de 2004, de iniciativa parlamentar com vistas a ampliar para dois anos o referido prazo, uma vez que a maioria dessas
empresas, até aquele momento, ainda não
haviam promovido as modiﬁcações de seus
atos constitutivos.
(...)
A não adequação até o dia 11 de janeiro
de 2005, certamente, trará prejuízos a essas
pessoas jurídicas, que ﬁcarão proibidas, por
exemplo, de participar de licitações, abrir con-
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tas bancárias e obter empréstimos e ﬁnanciamentos. Fatos que podem vir a comprometer
e, até mesmo, inviabilizar o funcionamento
empresarial.
Ademais, a proximidade do término do
prazo para as adaptações às novas regras
introduzidas pelo Código Civil pode levar ao
estrangulamento das Juntas Comerciais e dos
Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na medida em que esses órgãos não possuem estrutura física e humana para atender
o grande número de demandas que possam
surgir nesse curto espaço de tempo.
Assim, o prazo previsto no art. 2.031 do
Código Civil mostra-se exíguo, mesmo com a
redação dada pela Lei nº 10.838, de 2004, razão pela qual é premente sua prorrogação por
mais um ano, a ﬁm de que as pessoas jurídicas
possam se adequar aos novos preceitos.”
Encaminhada a Medida Provisória ao Congresso Nacional, foi aberto o prazo para oferecimento de
emendas, ora já encerrado, sendo que nenhuma emenda foi apresentada.
Já esgotado o prazo para manifestação da Comissão Mista a que se refere o § 9º do art. 62 da Constituição Federal, sem que essa houvesse sido instalada,
cabe-me, em decorrência de designação da Mesa da
Câmara dos Deputados, oferecer parecer pela referida
Comissão Mista à presente Medida Provisória.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O primeiro aspecto a ser examinado é o concernente à admissibilidade da Medida Provisória, em
face dos requisitos constitucionais de relevância e urgência e das vedações constantes do art. 62, § 1º, da
Magna Carta.
Em defesa da relevância e urgência da matéria, o
Ministério da Justiça elenca, na exposição de motivos
que acompanha a Medida Provisória, que:
(I) pesquisas apontam que no Estado de São
Paulo nem mesmo quarenta por cento das sociedades
conseguiram alterar seus atos constitutivos;
(II) a inércia das pessoas jurídicas a que faz menção o art. 2.031 se dá pela complexidade do procedimento e pelo desconhecimento da lei por parte dos
microempresários e empresas de pequeno porte;
(III) a não adequação às novas disposições do
Código Civil trará prejuízos a essas pessoas jurídicas,
que ﬁcarão impossibilitadas de abrir contas bancárias,
contrair empréstimos e ﬁnanciamentos e participar de
licitações, por exemplo;
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(IV) a proximidade do término do prazo pode levar
à sobrecarga das Juntas Comerciais e dos Cartórios
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas em razão do aumento da demanda, eis que tais órgãos não possuem
estrutura física e de recursos humanos para atender
a todos os pedidos de alteração de atos constitutivos
em exíguo espaço de tempo.
Por serem ponderáveis e razoáveis tais argumentos, manifesto-me pelo acatamento dos pressupostos
de relevância e urgência invocados.
No tocante à matéria versada na Medida Provisória, entendo que conteúdo de seu texto não trata de
qualquer das vedações temáticas estabelecidas pelo
art. 62, § 1º, da Constituição Federal.
Opino também que a Medida Provisória em exame atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e está redigida segundo os ditames da Lei
Complementar nº 95/98, apresentando, pois, boa técnica legislativa.
No mérito, há de se reconhecer a conveniência e
oportunidade da Medida Provisória em exame.
Apesar da ampliação do prazo constante do art.
2.031 pela Lei nº 10.838, de 30 de janeiro de 2004,
a maioria dos empresários e das pessoas jurídicas
não promoveram as alterações de seus atos constitutivos.
Estatísticas oﬁciais assinalam que, no Estado de
São Paulo, apenas 45% das empresas realizaram as
adequações necessárias. No Rio de Janeiro, somente 70 mil das 600 mil empresas ativas (98% delas de
micro e pequeno portes) procuraram a Junta Comercial durante o ano de 2004 para fazer as alterações
contratuais¹.
Consta da exposição de motivos da referida Medida Provisória que, segundo levantamento do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
– SEBRAE, 50% das microempresas e empresas de
pequeno porte desconhecem a legislação civil, e 80%
ainda não ﬁzeram os ajustes exigidos pelo Código Civil em vigor.
A iniciativa do Ministério da Justiça em propor a
ampliação do prazo previsto no art. 2.031 deve-se ao
fato de ter sido o órgão contatado por diversas entidades, entre essas a Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo – FIESP, o Serviço Social da Indústria
– SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
– SENAI e o Instituto Roberto Simonsen – IRS.

A lei não prevê qualquer tipo de sanção para o
descumprimento da regra insculpida no art. 2.031 do
Código Civil
Contudo, de forma indireta, as pessoas jurídicas que não procederem às alterações exigidas
sofrerão prejuízos, pois ﬁcarão impedidas de participar de licitações, imprimir talonários de notas ﬁscais, abrir contas bancárias e obter empréstimos e
ﬁnanciamentos. Algumas Juntas Comerciais já não
mais estão aceitando qualquer averbação de atos
dessas pessoas jurídicas enquanto os respectivos
contratos sociais não estiverem aﬁnados às novas
disposições legais.
Dessa forma, proponho, no Projeto de Lei de Conversão, que o prazo para adequação às novas regras
do Código Civil seja de dois anos, e não apenas de um
ano. Dessa forma, estenderemos o prazo até janeiro
de 2007, e não até janeiro de 2006, como pretendeu
a medida provisória em análise.
Por outro lado, entendo que estamos diante de
excelente oportunidade para aperfeiçoar, ainda mais,
o Código Civil, no que concerne, especiﬁcamente, ao
capítulo relativo às associações, sublinhando que se
trata de matéria pertinente e correlata com o objeto
desta medida provisória.
Com efeito, conforme já ressaltado no voto em
separado apresentado pelo ilustre Deputado Paulo
Lima, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, por ocasião da discussão do PL n° 7.466/02,
as associações desempenham relevante papel social
no campo recreativo, esportivo, cultural e beneﬁcente,
não sendo razoável que a lei lhes imponha obrigações
que, na verdade, impedem o seu funcionamento, dada
a absoluta impossibilidade fática e econômica de serem
cumpridas. Norma que intervenha de tal modo nas associações chega a ser inconstitucional, por afronta ao
art. 5°, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal,
que dispõem:

BLUM, Carlos Waldemar e BRUM, Alajuiara dos Reis. “Nova prorrogação de prazo para as sociedades, associações e fundações
adaptarem seus atos constitutivos ao novo Código Civil”. Publicado no sítio www.intelligentiajuridica.com.br (Ano IV, nº 50, janeiro
de 2005).

É imperioso, portanto, que o Código Civil garanta
o direito de auto-organização das associações – dentro, evidentemente, dos parâmetros constitucionais
que regem a matéria.

¹

“Art. 5°.......... .........................................
(...)
XVII – é plena a liberdade de associação para ﬁns lícitos, vedada a de caráter paramilitar;
XVIII – a criação de associações e, na
forma da lei, a de cooperativas independem
de autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento;”
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No art. 54, alteramos a redação do inciso V e
acrescentamos o inciso VII, a ﬁm de que o estatuto
das associações não preveja o modo de constituição
e funcionamento dos órgãos administrativos, de sorte
que dele conste, somente, a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.
No art. 57. não se faz mais menção a “existência
de motivos graves”, nem à assembléia geral, no que
concerne à exclusão de associado, remetendo a matéria aos termos previstos no estatuto, o qual deverá
conter procedimento que assegure direito de defesa
e de recurso. A par disso, revoga-se o parágrafo único deste dispositivo, o qual também fazia remissão a
recurso à assembléia geral, em matéria de exclusão
de associado.
Quanto ao art. 59, sua interpretação pode comprometer a estabilidade e preservação das ﬁnalidades
de inúmeras associações. No tocante, particularmente,
às associações desportivas, o art. 59 do Código Civil
viola igualmente o art. 217 da Carta Magna, que consagra a autonomia daquelas quanto à sua organização e
funcionamento. Ao legislar, este Parlamento deve sopesar a difícil realidade da maioria das associações, cuja
função vai do lazer à ﬁlantropia e cujo funcionamento
ﬁcará absolutamente inviabilizado se as atribuições de
eleição e destituição de administradores, aprovação de
contas e alteração de estatutos forem da competência
privativa da Assembléia Geral.
Por isso, é imprescindível a revogação do art. 59
do Código Civil.
Finalmente, o art. 60 passa a referir-se à convocação dos órgãos deliberativos, e não mais à convocação da assembléia geral, restando garantido a um
quinto dos associados o direito de promovê-la.
Com as alterações alvitradas, a par da relativa
ao art. 2.031 do Código Civil, estaremos prestando valioso auxílio às inúmeras pessoas jurídicas de direito
privado, em nosso País, que se acham organizadas
sob a forma de associações.
Por todo o exposto, manifesto-me pela admissibilidade da Medida Provisória n° 234, de 2005, atendidos os pressupostos de relevância e urgência e observadas as vedações expressas no art. 62, § 1°, da
Constituição Federal.
Opino também pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória e,
no mérito, pela sua aprovação, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão em anexo, que contém as modiﬁcações e acréscimos por mim descritos.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Arnaldo
Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo, Relator.
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Altera e revoga os dispositivos que
menciona, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, que institui o Código Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei altera os arts. 54, 57, caput, 60
e 2.031, e revoga o parágrafo único do art. 57 e o art.
59, todos da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002
– Código Civil.
Art. 2° Os arts. 54, 57, caput, 60 e 2.031 da Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 54. .................................................
.......... ....................................................
V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos:
.......... ....................................................
VII – a forma de gestão administrativa e
de aprovação das respectivas contas (NR).”
“Art 57. A exclusão do associado só é
admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito
de defesa e de recurso, nos termos previstos
no estatuto (NR)”.
“Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a um quinto dos associados o direito
de promovê-la (NR)”.
“Art. 2.031. As associações, sociedades
e fundações, constituídas na forma das leis
anteriores, bem como os empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código
até 11 de janeiro de 2007.
Parágrafo único. .......... ................ (NR)”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revogam-se o parágrafo único do art. 57
e o art. 59 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
e a Lei n° 10.838, de 30 de janeiro de 2004.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Arnaldo
Faria de Sá, Deputado Federal – São Paulo, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Após
a leitura do parecer pelo ilustre Relator Arnaldo Faria
de Sá, chegou à Mesa a comunicação de que houve
acordo de todas as Lideranças no sentido de que a
matéria seja votada na próxima terça-feira.
O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
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O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS
concorda com o adiamento.
O SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaríamos de votar
a medida provisória hoje. No entanto, atendendo ao
pedido do PSDB e tendo em vista que se quer analisar
melhor a matéria, o PT concorda com o adiamento.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já
havia combinado com a Liderança do PSDB que apenas faria a leitura do parecer no dia de hoje para que
a votação ocorresse na semana que vem.
O SR. ALBERTO GOLDMAN – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Relator concluiu pela apresentação de um projeto de
lei de conversão. Como há um novo projeto, queremos
ter conhecimento do que vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em onseqüência, está prejudicado o seguinte requerimeno:
Sr. Presidente, requeremos a V. Exa.. nos termos
regimentais, o adiamento da discussão, por 2 sessões,
da MPNº 234/05, constante do item 2 da presente Ordem do Dia.
Sala das Sessões,
Antonio Carlos Mendes Thame, Vice-Líder do
PSDB.O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Declaro encerrada a Ordem do Dia.
O SR. CARLOS ABICALIL – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem
V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS ABICALIL (PT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
iniciar meu pronunciamento com duas comunicações
importantes de atividades da Câmara.
A primeira é a realização de audiência pública na
Comissão de Direitos Humanos, quando se avaliou o
primeiro ano do programa Brasil sem Homofobia, demonstrando com clareza os passos assumidos pela
primeira vez por um Governo brasileiro em direção
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à garantia dos direitos e à superação das atividades
discriminatórias.
A segunda é o atraso do Estado brasileiro na
consideração das disposições legais e de decisões
judiciais a respeito dos direitos à diferença daqueles
que têm opção de gênero e de convivência humana
distinta.
Por último, quero registrar que estivemos, pela
Frente Parlamentar pelos Direitos dos Povos Indígenas, com o Presidente da Câmara dos Deputados, coordenados pelo Presidente da nossa Frente, Deputado
Eduardo Valverde, para estabelecer a pauta relativa ao
Estatuto dos Povos Indígenas e seus direitos constitucionais. Obtivemos o compromisso de que o Estatuto,
que está apto a vir ao plenário, virá à Ordem do Dia
tão logo a pauta esteja desobstruída e de que teremos
uma Comissão Especial para analisar os mais de 70
projetos que dizem respeito aos direitos indígenas.
Sr. Presidente, meus caros pares, é preciso considerar, no entanto, que o dia de hoje é absolutamente
emblemático. Aqui, diversos oradores reclamaram da
altura do debate que deveria ter sido travado em torno
de um tema importante, de um tema de prerrogativa
do Congresso Nacional e direito dos Parlamentares,
que é a constituição de Comissões Parlamentares de
Inquérito.
Reitero que compreendo o ressentimento de determinados setores e determinadas bancadas da nossa
Casa, os quais, efetivamente praticando a metamorfose,
como foi citado aqui por um Parlamentar, de lagarta
para borboleta ou de borboleta para lagarta, transformaram seus discursos indistintamente em relação ao
comportamento individual ou coletivo diante de temas
de investigação de prerrogativa da Casa.
Acrescento, com absoluta tranqüilidade, argumentos que me levam a não assinar esse pedido de
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito.
Em primeiro lugar, entendo que meu partido foi
eleito para governar e que exerço com ele a atividade
de sustentação do Governo, que dirige de maneira
compartilhada com outros partidos a condução de políticas públicas, de empresas estatais, de administração
e aplicação do Orçamento.
Sr. Presidente, creio que os instrumentos de governo para apurar irregularidades e desvios são os
que estão à disposição do Executivo: a demissão, a
apuração, o encaminhamento dos processos e dos
inquéritos administrativos e policiais ao Ministério Público e ao Judiciário pertinentes. Nessa etapa, o Governo do Presidente Lula não claudicou, nem abdicou
de nenhuma das prerrogativas de governo.
Também posso compreender a razão da tristeza
de algumas alianças de oposição, inclusive daqueles
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que, parafraseando o Deputado José Thomaz Nonô,
metamorfoseados de oposição ao Governo, se identiﬁcam com o direito legítimo de investigar um Governo
no qual não acreditam.
Isso faz parte do jogo democrático. Isso compõe
o cenário da intervenção Parlamentar, que é absolutamente legítima e, portanto, coberta de prerrogativas.
O que não é legítimo é acusar aqueles que, como eu,
não assinaram o requerimento de CPI de não estarem exercendo suas prerrogativas parlamentares ou
não estarem à altura do mandato que a população
lhes conferiu.
Bem ao contrário, o Congresso tem exercido suas
atividades. CPI ou CPMI e Comissões Externas são
absolutamente garantidas pelo nosso Regimento, pelo
mandato parlamentar e pela Constituição.
A correção da iniciativa implica fato determinado, e quero crer que aquele requerimento aprovado
pelo Plenário do Congresso hoje traz as condições
suﬁcientes e necessárias para a CPI funcionar, se for
o caso da sua instalação, absolutamente dentro da
normalidade.
São uma arena política todos os espaços de debates. Também são um balcão de negócios os exercícios parlamentares na Câmara ou no Senado Federal,
segundo disse a Senadora Heloísa Helena. Agora, a
pergunta é: se o ambiente do plenário é balcão de negócios, uma CPI não será?
Os bastidores precisam vir às luzes de arena
pública. Desejo que essa oportunidade, se vier a ser
estabelecida, dê-se nesse cenário de arena pública
absolutamente dada a luz de todos. Como desejo, aspiro e tenho a conﬁança de que as ações do Governo
Federal, pela via do Ministério Público e da Polícia Federal, noticiarão aquilo que foi apurado com o rigor da
lei e com a seriedade de agir com aquilo que o Poder
Público tem por dever fazer.
O Governo tem uma história, ao comemorar mais
de 2 anos, de não engavetar processos judiciais, não
esperar a decisão de demitir aqueles que comprovadamente tiveram seus atos e irregularidades ﬂagrados.
E ele não poupa, doa a quem doer, inclusive membros
do partido do Presidente da República, o Partido dos
Trabalhadores.
Recuperando o Estado da forma como estamos
recuperando, com 75% operações de combate à corrupção, com 1.234 pessoas presas, das quais 819 por
corrupção, sendo 290 servidores públicos e 120 policiais
federais, creio que as provas cabais estão dadas.
Este Governo não rouba, nem deixa roubar.
Muito obrigado
O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Vignatti, § 2º do art. 18 do Regimento Interno.
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O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Tem V.Exa. a
palavra.
DISCURSO DO SR. DEPUTADO
ANTONIO CARLOS MENDES THAME
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. ANTÔNIO CAMBRAIA – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, desde a semana passada, tem-se
veriﬁcado no Brasil uma situação inusitada: a partir
da constatação de um caso isolado de corrupção,
criou-se um clima que tem preocupado os políticos, o
Congresso Nacional, o Governo e inﬂuenciado a sociedade brasileira.
E o mais incrível, Sr. Presidente, é que esse clima
foi criado pelo PT e pelo próprio Governo, que valorizaram um caso isolado, como já disse, de corrupção
explícita e se posicionaram, de forma histórica, eu diria,
contra a abertura de CPI, que, se instalada, não chegará a lugar algum. Destinando-se a investigar caso
muito especíﬁco, não acredito, de forma alguma, que
essa comissão pudesse chegar ao Governo.
Repito, a partir de uma postura do Governo e do
PT, estamos diante dessa situação insólita: a mobilização de verdadeira tropa de choque contra a instalação
de uma “CPIzinha” que vai apurar um caso particular
de corrupção numa estatal do Governo – por sinal,
estatal muito eﬁciente, os Correios.
Do fato pode-se extrair duas conclusões: ou o PT
tem culpa no cartório para ter tanto medo dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, ou é muito incompetente
ao transformar um caso tão simples em problema de
tanta grandeza, de ordem nacional.
Hoje, ao se manifestar a favor da CPI, sociedade está contra o Governo, porque imagina que existe
algo maior do que o que foi apresentado pela televisão. Esse também é o meu sentimento sobre o que
está ocorrendo nesta semana e sobre o que sucedeu
na passada.
Muito obrigado.
O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Tem V. Exa. a
palavra.
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O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
trago ao conhecimento da Casa fato de extrema gravidade ocorrido em Pernambuco.
Há alguns dias, por ação do Ministério Público estadual, foram presas, na cidade de Sanharó, no Agreste
do Estado, pessoas que integravam a administração
do Município, inclusive em Governos passados.
No curso das investigações, Sr. Presidente, com
autorização judicial, o Ministério Público e a Secretaria
de Defesa Social procederam a interceptações telefônicas, ação fundamental para comprovar a extensão
dos crimes praticados por aqueles que governaram o
Município de Sanharó.
Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, noticia publicada hoje pelo Jornal do Commercio de Pernambuco retrata um verdadeiro escândalo:
as interceptações telefônicas vazaram de dentro da
Secretaria de Defesa Social.
Em uma das ﬁtas dessas interceptações, revelase que o Deputado Estadual Bruno Araújo, do PSDB,
Líder do Governo do Estado, dialoga com pessoas envolvidas em atos ilícitos, as quais posteriormente seriam presas na operação desencadeada pelo Ministério
Público. E essas pessoas tiveram clara participação no
afastamento, pela Secretaria de Defesa Social, do Delegado José Silvestre do comando das investigações
do caso e da sua remoção daquela cidade.
Isso é uma vergonha!
Tenho em mão a degravação de parte do diálogo travado um dia antes de o delegado ser transferido.
Na conversa, um cidadão chamado Ranieri pergunta
a Bruno Araújo se o delegado já havia sido removido
para outra cidade. O Deputado diz que já havia tratado
do assunto e avisa que a portaria de transferência sairia em breve. Ao ser informado pelo ex-Prefeito de que
o delegado “estava pintando miséria”, o Parlamentar
o tranqüiliza: “A gente vai ter que agüentar esse rojão
até está publicado isso, viu? Eles garantiram que até
sexta-feira o decreto está publicado. Mas amanhã você
leva uma cópia da portaria”.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o fato comprova que a população de Pernambuco está refém de
quem não tem capacidade nem ética proﬁssional para
administrar a segurança pública no Estado.
É lastimável que o delegado tenha sido afastado em atendimento a pressões políticas de ninguém
nada menos do que o Líder do Governo do Estado na
Assembléia Legislativa.
As informações que nos chegam dão a entender
que o vazamento das interceptações telefônicas no
interior da Secretaria de Defesa Social foi levada ao
conhecimento de Deputados Estaduais, que durante
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toda esta semana comentaram o fato de o Ministério
Público ter gravado conversação telefônica em que
aparece esse Deputado, Líder do Governo na Assembléia Legislativa.
Manifestamos, Sr. Presidente, nossa posição
pelo imediato afastamento do Sr. João Braga da Secretaria de Defesa Social, com quem, aliás, não tenho
nenhuma desavença pessoal. Tive o prazer de tê-lo
como colega de bancada na Assembléia Legislativa
do Estado na Legislatura anterior, mas Pernambuco
não pode ter à frente daquela Secretaria alguém que,
no mínimo, fez vista grossa ao vazamento de interceptações telefônicas.
E o que vimos, Sr. Presidente, foi o Líder do Governo do Estado da Assembléia Legislativa operando
para transferir um delegado que trabalhava com o
Ministério Público na investigação dos crimes antes
referidos e que ensejaram a prisão de pessoas, pai e
ﬁlho, que estiveram à frente da Prefeitura do Município de Sanharó.
Por isso, nossa solidariedade ao povo de Sanharó, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco e
ao Delegado José Silvestre. Agora, há indicações de
que ele será reconduzido ao Município, para continuar
frente às investigações.
É imperioso o afastamento do Secretário de Defesa Social da Secretaria do Estado de Pernambuco.
O povo do Estado não pode ter dúvida quanto à continuidade das investigações em curso de forma isenta e
quanto à não-intervenção de autoridades administrativas para obstruir o trabalho do delegado e do Ministério
Público em defesa da probidade na administração dos
Municípios do Estado de Pernambuco.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Antes de dar
prosseguimento à sessão, esta Mesa dá conhecimento
ao Plenário dos seguintes:

Ato da Presidência
Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento Interno, esta Presidência decide constituir Comissão Especial destinada a, no prazo de 40 (quarenta) sessões,
proferir parecer à Proposta de Emenda Constitucional
nº 548-A, de 2002, do Senado Federal, que “dá nova
redação ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal,
para disciplinar as coligações eleitorais” e
Resolve:
I – designar para compô-la, na forma indicada
pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para
reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia
1º de junho, quarta-feira, às 14h30, no Plenário 11 do
Anexo II.
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Brasília, 25 de maio de 2005. – Severino Cavalcanti, Presidente da Câmara dos Deputados.
Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 548-A, de
2002, do Senado Federal, que “dá nova redação ao §
1º do art. 17 da Constituição Federal, para disciplinar
as coligações eleitorais”.
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PPS
Titular
Fernando Coruja

Suplente
Átila Lins
PSB

Titular
Alexandre Cardoso

PT

Suplente
Luiza Erundina
PDT

Titulares
César Medeiros
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Vitorassi, Zarattini

Suplentes
6 vagas

Titular
Alceu Collares

Suplente
Luiz Piauhylino
PCdoB

Titular
Sérgio Miranda

Suplente
1 vaga
PV

PMDB
Titulares
Henrique Eduardo Alves
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Natan Donadon
Olavo Calheiros

Suplentes
Eduardo Cunha
4 vagas.

Titular:
Jovino Cândido

Suplente
1 vaga

Ato da Presidência

Bloco PFL/PRONA
Titulares:
Betinho Rosado
Pauderney Avelino
Robério Nunes
Vic Pires Franco

Suplentes
Eduardo Sciarra
3 vagas

PSDB
Titulares:
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
João Almeida

Suplentes
3 vagas.

PP
Titulares:
Benedito de Lira
Darci Coelho
Ibrahim Abi-Ackel

Suplentes
3 vagas

PTB
Titulares
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo

Suplentes
Arnaldo Faria de Sá
Edna Macedo
1 vaga de suplente

Nos termos do inciso II e do § 1º do art. 34 do
Regimento Interno, esta Presidência decide constituir
Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.476, de 2001, do Sr. Marcelo Teixeira,
que “modiﬁca a Lei nº 9.472, 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”, e
Resolve:
I – designar para compô-la, na forma indicada
pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para
a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no dia
1º de junho, quarta-feira, às 16h, no Plenário 5 do
Anexo 2.
Brasília, 25 de maio de 2005. – Severino Cavalcanti, Presidente da Câmara dos Deputados.
Comissão Especial destinada a proferir parecer
ao Projeto de Lei nº 5.476, de 2001, do Sr. Marcelo
Teixeira, que “modiﬁca a Lei nº 9.472, 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”.

PL
Titulares
Carlos Rodrigues
Inaldo Leitão
Sandro Mabel
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PT
Suplentes
Ademir Camilo
Edmar Moreira
Miguel de Souza

Titular
Devanir Ribeiro
Jorge Bittar
José Mentor

Suplentes
Gilmar Machado
Nilson Mourão
Reginaldo Lopes

21278

Quinta-feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Mariângela Duarte
Professor Luizinho
Selma Schons
Walter Pinheiro.

PSB

4 vagas
Titular
Givaldo Carimbão

Suplente
1 vaga
PDT

PMDB
Titulares
Aníbal Gomes
Geddel Vieira Lima
Marcelo Teixeira
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
2 vagas

Suplente
Luiz Bittencourt
6 vagas

Titular
Mário Heringer

Suplente
Enio Bacci
PCdoB

Titular:
Daniel Almeida

Suplente
1 vaga
PV

Bloco PFL/PRONA
Titulares
José Carlos Aleluia
José Carlos Araújo
Mussa Demes
Vilmar Rocha
1 vaga

Suplentes
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma
2 vagas
PSDB

Titulares
Eduardo Paes,
Gonzaga Mota,
Julio Semeghini,
Léo Alcântara.

Suplentes
4 vagas

PP
Titulares
Celso Russomanno
Delﬁm Netto
Francisco Dornelles
Romel Anizio

Suplentes
Cleonâncio Fonseca
Julio Lopes
Simão Sessim
1 vaga
PTB

Titulares
Jonival Lucas Junior
Marcus Vicente
Romeu Queiroz
Salvador Zimbaldi

Suplente
Alex Canziani
3 vagas

PL
Titulares
Edinho Montemor
Inaldo Leitão
Júnior Betão
Mário Assad Júnior

Suplentes
Enio Tatico
Heleno Silva
Lincoln Portela
Paulo Marinho
PPS

Titular
Átila Lins
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Suplente
Nelson Proença

Titular
Marcelo Ortiz

Suplente
Jovino Cândido

Ato da Presidência
Nos termos do § 2º do art. 202 do Regimento
Interno, esta Presidência decide constituir Comissão
Especial destinada a, no prazo de 40 sessões, proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 334A, de 1996, do Sr. Aldo Arantes, que “veda a nomeação
de parentes de autoridades para cargos em comissão
e funções de conﬁança”, e
Resolve:
I – designar para compô-la, na forma indicada
pelas Lideranças, os Deputados constantes da relação anexa;
II – convocar os membros ora designados para
a reunião de instalação e eleição, a realizar-se no
dia 31.05.05, terça-feira, às 14h30, no Plenário 3, do
Anexo 2.
Brasília, 25 de maio de 2005. – Severino Cavalcanti, Presidente da Câmara dos Deputados.
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 334-A, de 1966,
“que veda a nomeação de parentes de autoridades para
cargos em comissão e funções de conﬁança”.
PT
Titulares
Antonio Carlos Biscaia,
José Eduardo Cardozo,
Luiz Couto,
Orlando Fantazzini,
Rubens Otoni,
Walter Pinheiro

Suplentes
6 vagas

PMDB
Titulares
Benjamin Maranhão
Cezar Schirmer
Mauro Benevides
Natan Donadon
Wilson Cignachi

Suplentes
5 vagas
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Bloco PFL/PRONA
Titulares
André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

Suplentes
4 vagas

PSDB
Titulares
Yeda Crusius
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Suplentes
3 vagas

PP
Titulares
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-Ackel
Wagner Lago

Suplentes
3 vagas

PTB
Titulares
Arnaldo Faria de Sá
Jackson Barreto
Marcondes Gadelha

Suplentes
Iberê Ferreira
Iris Simões
Nelson Marquezelli
PL

Titulares
Carlos Mota
Edinho Montemor
Medeiros

Suplentes
Almeida de Jesus
Coronel Alves
Lincoln Portela
PPS

Titular
Raul Jungmann

Suplente
Colbert Martins
PSB

Titular
Isaías Silvestre

Suplente
1 vaga
PDT

Titular
Manato

Suplente
Luiz Piauhylino
PCdoB

Titular
Perpétua Almeida

Suplente
Daniel Almeida
PV

Titular
Sarney Filho

Suplente
Jovino Cândido

O SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Tem V.Exa. a
palavra, por 3 minutos.
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O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB-PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sempre tenho de reclamar: o tempo é igual para todos. Por
que antes era 5 minutos e agora, 3? Já não há tanta
pressa para encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Deputado Asdrubal Bentes, é importante ter presente que neste
período a palavra é concedida por 3 minutos, mas
sempre com tolerância, se for preciso.
O SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente, estiveram, hoje, em Brasília o Presidente da Associação
dos Municípios do Araguaia/Tocantins, o Prefeito de
Redenção, o Prefeito de Tucumã, o Prefeito de São Félix
do Xingu e o Vice-Prefeito de Ourilândia do Norte.
Acompanhados pelo Deputado Domingos Juvenil,
por várias lideranças comunitárias e de agricultores da
região e por mim, foram à FUNAI conversar sobre um
dos problemas mais graves da Amazônia: os processos de demarcação das áreas indígenas.
Esse é um mal que assola o País, porque os
princípios inscritos do art. 231 da Constituição Federal
não são respeitados. O companheiro Dr. Rodolfo Pereira, por exemplo, sofre muito com a demarcação da
Reserva Indígena Raposa Serra do Sol.
Hoje, felizmente, na reunião com o Presidente
da FUNAI, Mércio Pereira Gomes, e com o Ouvidor
Agrário Nacional, Desembargador Gercino José da
Silva Filho, foi estabelecido um modus vivendi pelo
qual a FUNAI se compromete a somente encaminhar
processo para homologação depois de feitos todos os
levantamentos fundiários da região.
Existem mais de 2 mil famílias na área que se
considera indígena Apiterewa. Parte delas foi assentada
pelo INCRA – portanto, erro do próprio Governo. Agricultores ali estão há mais de 15 anos, já com cultura de
cacau e com pecuária. Aliás, São Félix do Xingu detém
o maior rebanho bovino do Estado do Pará.
Creio que o bom senso prevaleceu. FUNAI, Prefeitos, líderes comunitários e da área rural daqueles
Municípios ﬁrmaram documento em que se comprometem a discutir o problema e a buscar solução que
atenda aos interesses dos índios e dos não índios.
Informo ainda a esta Casa que, na oportunidade,
propus – e foi aceito pelo Presidente da FUNAI – que
se discuta o conceito de terra indígena constante do
art. 231 da Constituição Federal, porque, no momento
em que se considera certas terras habitadas em caráter permanente e faz a demarcação da área indígena,
aquele dispositivo não é obedecido. É necessária ampla discussão para que se chegue a um denominador
comum e continue a paz no campo.
Parabenizo as lideranças que vieram à Capital
Federal, buscaram o diálogo e o entendimento e, assim,
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evitaram o conﬂito que se avizinhava, de proporções
talvez maiores do que o de Eldorado dos Carajás.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Vai-se passar
ao horário de

VII – COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Valverde, pelo PT.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, hoje de manhã, ouvimos diversos discursos inﬂamados. Um soﬁsma foi
levantado no plenário: o Partido dos Trabalhadores é
contra CPI, como se o tempo fosse um só, e não dividido em etapas, eras, momentos precisos.
A CPI é útil quando o poder político não permite
que as instituições republicanas funcionem corretamente. Nesse caso, é instrumento eﬁcaz para apurar,
investigar, descobrir o que o poder político não deixa
que aﬂore.
Estamos vivendo uma nova era com o Governo
Lula: o Tribunal de Contas da União, a ControladoriaGeral da União, que têm papel muito importante, funcionam livremente; o Ministério Público Federal não
tem um Procurador-Geral que engaveta procedimentos
investigatórios; os órgãos de controle e ﬁscalização
têm plena liberdade, a exemplo da Polícia Federal, de
realizar seu trabalho republicano, o que não existia
no passado.
Por essa razão, muitas vezes, nós, do Partido
dos Trabalhadores, defendemos nesta Casa a criação
de uma CPI que investigasse o que o Presidente da
República não queria. Havia um Procurador-Geral da
República que engavetava procedimentos e uma Polícia
Federal manietada e não instrumentalizada, com poucos recursos materiais para exercer suas funções.
Esses arautos da moralidade esquecem que os
jornais da semana passada divulgaram a prisão de
Prefeitos em Alagoas por uma ação efetiva da Polícia
Federal, graças a investigação realizada pela Controladoria-Geral da União. De que partidos são eles?
Não se pode falar em moralidade quando não se dá
o exemplo.
Por essa razão, o Partido dos Trabalhadores é
contrário à criação dessa CPI. No Brasil do Governo
Lula, o Ministério Público, o TCU e a Polícia Federal
funcionam. Uma CPI neste momento pouco adiantaria,
pouco avançaria para descobrir o que todos já sabem
sobre um escândalo de corrupção, algo que também
existe no meu Estado, Rondônia.
A Oposição – o PSDB e o PFL —, que governou
o País durante 8 anos, teve oportunidade de construir
um projeto efetivo de nação, mas não o fez. Não nos
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deu um país soberano, mas sim vendido ao FMI, e no
qual os escândalos pululavam. Será que alguém se esqueceu do caso SIVAM? Será que alguém se esqueceu
do caso Eduardo Jorge? Será que alguém se esqueceu das privatizações? E o apagão, que levou o País
a fazer contratos milionários com empresas geradoras
de energia elétrica, e cujo foro é Nova Iorque?
Sr. Presidente, temos muita clareza quanto ao
nosso papel. Hoje à tarde, na Comissão de Direitos
Humanos, foi avaliado o programa do Governo Lula.
Pela primeira vez neste País, encarou-se a discriminação contra os que têm livre orientação sexual. Nenhum
outro governo tratou corretamente os quilombolas,
para resgatar os direitos da população de escravos,
discriminados durante séculos. Nenhum outro tratou
dignamente os idosos. Foi nesta Casa, em 2003, após
10 anos de tramitação, que se aprovou o Estatuto do
Idoso, que estabeleceu uma política de proteção aos
idosos no Brasil.
Foi neste Governo, Sr. Presidente, que se implementou a maior política agrária deste País, o PRONAF.
Um programa que, em 2002, contava com 2 bilhões de
reais e, em 2005, com 7 bilhões. Será que é pouco?
Tudo isso é hipocrisia, soﬁsma. Aproveitam-se
de uma imprensa que não está, nem nunca esteve do
nosso lado. Há preconceito contra o Partido dos Trabalhadores, contra um operário que se tornou Presidente
da República, apesar da postura contrária da elite. E
essa mesma imprensa será o eco, o vozeirão que tentará levar a população que nos assiste neste momento
a pensar diferente sobre o Governo Lula.
Estamos seguros de que o Governo combate
a corrupção e permite que as instituições republicanas funcionem de maneira plena e livre. Um amplo
programa de inserção social nos permite combater a
homofobia e o racismo, integra jovens e adultos que
não reconhecem sequer a primeira letra do alfabeto.
Reﬁro-me ao Programa Brasil Alfabetizado. O PROJOVEM permite aos que não concluíram a 4ª série
que completem o ensino fundamental e se insiram no
mercado de trabalho.
Sr. Presidente, a política de estabilidade econômica do Governo garantiu ao País 2 anos seguidos de
crescimento sustentável; permitiu-nos conquistar mercados, novos parceiros para o MERCOSUL; possibilitou-nos fortalecer o G-20, a ﬁm de negociar de igual
para igual com as nações mais ricas do mundo.
Será que a Oposição não se permite ver o que
está ocorrendo? Será que está cega? Será que a hipocrisia, a desonestidade e o aventureirismo a impedem de enxergar a situação pela qual passa o Brasil?
Não vão nos calar! Não vão impedir que o Governo
Lula demonstre à população que a elite, que durante
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500 anos não governou o Brasil, quer tirar das mãos
dos trabalhadores o direito de comandar o País e seu
destino!
O SR. LUIZ PIAUHYLINO – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Tem V. Exa. a
palavra.
O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PDT – PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para registrar
a nossa esperança de que muitas coisas continuem
a melhorar na área de ciência e tecnologia em nosso
País, hoje comandada pelo ilustre pernambucano Ministro Eduardo Campos.
Na semana anterior, recebi a notícia de que a
produção cientíﬁca no Brasil registrou crescimento anual de 54%. Este dado foi apontado na terceira versão
dos Indicadores de Ciência e Tecnologia e Inovação,
estudo feito pela Fundação de Amparo à Pesquisa de
São Paulo – FAPESP.
O que muito me anima é que esse crescimento,
de acordo com o estudo da FAPESP, deve-se a mais
investimentos, ao aumento de participação do setor
privado e à expansão do ensino superior.
Sras. e Srs. Deputados, quero enfatizar que, embora tenha havido um crescimento expressivo, o Brasil ainda está atrás de países desenvolvidos e até de
alguns emergentes, como a Coréia do Sul. Mesmo
assim, é animador constatar que as empresas estão
mais interessadas em pesquisas.
Atingimos o índice de 54% de crescimento anual,
muito além do aumento médio da produção mundial,
que foi de apenas 9%.
Esse resultado aponta que estamos no caminho
certo, e é por isso que achei importante destacar esses
dados, uma vez que pertenço à Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática desta Casa,
e quero trazer à pauta, sempre que puder, assuntos
relativos a essas áreas.
Tenho um grande sonho: reduzir a distância que
nos separa das economias desenvolvidas e emergentes, e acho que isso é possível se os governos continuarem a investir em educação, ciência e tecnologia.
Creio que uma boa alternativa é a de reunir empresários e cientistas e descobrir o que falta para estimular o crescimento das micro e pequenas empresas de base tecnológica, grandes parceiras de nosso
avanço na área da ciência.
Queremos ver crescer investimentos em novos
institutos de pesquisa, que já são realidade no Brasil.
Esperamos ver pólos tecnológicos atuantes e o fortalecimento e a criação de programas de incentivo à
inovação. Vamos apoiar jovens pesquisadores e inse-
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rir deﬁnitivamente a ciência, a tecnologia e a inovação
nas prioridades da agenda nacional.
Estou certo de que, com a competência dos nossos pesquisadores, tudo isso se traduzirá em conquistas, e certamente esse esforço resultará em avanços
sociais e melhoria de vida da população, especialmente
na área da saúde.
Aproveito esta oportunidade na tribuna para registrar o orgulho dos pernambucanos com a participação
de 4 representantes nossos na seletiva brasileira de um
campeonato mundial de informática. São estudantes
do Mestrado em Ciências da Computação da Universidade Federal de Pernambuco, que conquistaram a
Imagine Cup brasileira, campeonato promovido pela
empresa de informática Microsoft no mês passado. Os
alunos são André Furtado, Igor Gatis, Gustavo Andrade e Leonardo Sobral.
Equipes de programadores de todo o País, em
diversas categorias, participaram desse campeonato.
Nossos participantes venceram e agora vão para o Japão, onde disputam a ﬁnal no próximo mês de julho.
É mais um destaque para o nosso Brasil, e estamos torcendo por esse grupo.
Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a
divulgação deste pronunciamento nos órgãos de divulgação da Casa.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – V. Exa. será
atendido, Deputado Luiz Piauhylino.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Concedo a palavra à nobre Deputada Fátima Bezerra, pelo PT.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT – RN. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a corrupção, infelizmente, todos sabemos, é
antiga na história política do País. Mas aﬁrmo, com
muita serenidade, que tal prática tem sido duramente
combatida no Governo do Presidente Lula. Exemplo
disso é o trabalho da Polícia Federal que, entre 2003
e 2005, realizou 65 operações, das quais 45 voltadas
exatamente para o combate à corrupção, que tem resultado na prisão de políticos, empresários, policiais
e servidores públicos.
Destaco o trabalho da Controladoria-Geral da
União – CGU, que por meio de programa inédito de
sorteio dos Municípios possibilitou a ﬁscalização de
quase 700, resultando em processos de investigação
por parte do Ministério Público. Aliás, também destaco
o papel desassombrado do Ministério Público. O atual
Procurador não engaveta processos; pelo contrário,
tem honrado a instituição ao agir com muita seriedade,
ﬁrmeza e, sobretudo, independência.
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Daí por que, caro Deputado Vignatti, falo com
muita tranqüilidade acerca da criação da CPMI dos
Correios. É evidente que o caso é grave. Para nós, ﬁcou
muito claro o episódio em que um funcionário recebia
propina. Vejam: um funcionário – não podemos generalizar esse fato para a instituição dos Correios, que
tem corpo funcional extremamente dedicado.
Nosso Governo tomou iniciativas imediatas. A
Polícia Federal e o Ministério Público estão agindo a
todo vapor, doa a quem doer.
Sr. Presidente, quero também dizer que nós, do
Partido dos Trabalhadores, não temos medo de CPI
porque não há o que temer. O PT nada tem a ver com
essa falcatrua. Temos uma trajetória, uma história de
luta e de vida que merece o respeito do povo brasileiro.
Por isso, não temos nada a esconder, nem o partido,
nem o Presidente, nem o Governo.
Evidentemente, não podemos agir de forma ingênua e deixar a Oposição – que não quer investigar
coisíssima nenhuma – instalar uma CPI com o único
objetivo de fazer proselitismo e promover a disputa
do poder. Aliás, uma oposição cujos líderes não têm
legitimidade para atacar o Governo Lula como vêm fazendo. Esses Líderes, boa parte do PSDB e do PFL,
em passado recente, eram os coveiros que acobertavam, abafavam e não deixavam que fosse instalada
neste Congresso nenhuma CPI, por mais graves que
fossem os fatos apurados nos 8 anos do Governo da
aliança PFL – PSDB.
Por isso, Sr. Presidente, dizemos, com muita tranqüilidade, ao povo brasileiro que este Governo trata a
corrupção com tolerância zero. Conﬁamos nas nossas
instituições no sentido de combater esse mal, como
está sendo feito, com toda a seriedade.
Deixo claro que, se a CPI vier, não teremos medo
dela, mas, repito, não vamos contribuir para que os
coveiros do passado, que não têm legitimidade para
fazer as críticas que hoje tecem ao nosso Governo,
utilizem-se desse instrumento para desvirtuar e antecipar o processo político-eleitoral.
Eram esses os esclarecimentos que gostaríamos
de fazer neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Vignatti) – Continuando as
Comunicações Parlamentares, concedo a palavra ao
Deputado Pedro Canedo, pelo PP, que divide o tempo
do partido com o Deputado Feu Rosa. S. Exa. dispõe
de 5 minutos.
O SR. PEDRO CANEDO (PP – GO. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
espectadores da Rádio Câmara e da TV Câmara, meus
cumprimentos.
Do dia 22 a 24 deste mês será realizado em Goiânia, nossa querida Capital do Goiás, o 32º Congresso
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Brasileiro de Análises Clínicas e o 5º Congresso Brasileiro de Citologia Clínica.
Tive a honra de representar, na abertura do congresso, a Frente Parlamentar da Saúde, por deferência
de seu ilustre Presidente, Deputado Rafael Guerra.
Proferi no dia 23, juntamente com o Dr. José Carlos
Abrahão, Presidente da Confederação Nacional de
Saúde, palestra acerca do papel dessa frente que integro com muito orgulho.
Quero aqui, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, render minha homenagem aos organizadores
do evento pela sua magnitude e que conta com a participação dos maiores laboratórios do País e de toda
a indústria de equipamentos e materiais para o setor
de análises clínicas.
Os estandes foram muito bem organizados – os
promotores do evento colocaram à disposição dos congressistas todo o tipo de apoio. Neste ano, o evento
conta com 4 mil participantes. Soma-se a tudo isso a
presença de personalidades e cientistas de renome
internacional da América Latina e da Europa, além,
evidentemente, de catedráticos e mestres brasileiros.
Esse fato, sem dúvida, eleva o nível do congresso,
proporcionando aos participantes o conhecimento do
que há de mais moderno no País e no mundo para o
setor.
Como médico oftalmologista e participante de
vários congressos brasileiros e internacionais de minha especialidade, sinto-me credenciado para dizer
que ﬁquei surpreso e alegre ao constatar a beleza, a
organização e o interesse dos proﬁssionais pelo 32º
Congresso Brasileiro de Análises Clínicas e pelo 5º
Congresso Brasileiro de Citologia Clínica.
Ressalto também que a Sociedade Brasileira de
Análises Clínicas é presidida, para nossa satisfação
e orgulho, pelo goiano Dr. Ulisses Tuma, membro de
família distinta e trabalhadora, que abriga vários proﬁssionais da área de saúde. O Dr. Ulisses vem cumprindo seu mandato com respeitadíssima competência e zelo.
Em nosso mais recente encontro, o Dr. Ulisses
Tuma externou-me suas preocupações, ao lado do
Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Análises
Clínicas, Dr. Irineu Grinberg; do Dr. José Abol Corrêa,
Coordenador do Programa Nacional de Controle de
Qualidade, que realiza o controle de qualidade de mais
de 2.500 laboratórios em todo o Brasil; e do Dr. Marco
Antônio Abrahão, Presidente do Conselho Regional
de Biomedicina de São Paulo.
Discutimos e questionamos as razões para não
existir o credenciamento universal dos laboratórios de
análises clínicas. Não é possível a discriminação. Por
que não credenciar todos os laboratórios, para que
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os pacientes possam se dirigir aos que escolherem?
Aqueles que não quiserem se credenciar, não precisam fazê-lo.
Ponderamos, ainda, os motivos de a Receita Federal não aceitar a inclusão dos laboratórios de análises clínicas no regime simpliﬁcado de tributação, o
SIMPLES. Debatemos também o baixíssimo valor da
remuneração dos serviços prestados pelos proﬁssionais de saúde, especialmente para o SUS.
Infelizmente, Sras. e Srs. Deputados, essa é uma
visão míope de tecnocratas e pseudo-economistas,
que não se apercebem que a remuneração digna dos
prestadores dos serviços de saúde é vital para a continuidade da oferta dos serviços altamente qualiﬁcados
do setor. Parecem ignorar os rápidos avanços da tecnologia médica e que os custos para acompanhá-los
adequadamente são muito dispendiosos, quase proibitivos, com os patamares atuais de remuneração.
Assumi com aqueles dirigentes o compromisso de,
junto com a Frente Parlamentar da Saúde, levar essas
questões a debate na Comissão de Seguridade Social
e Família, para que os mencionados problemas possam
ser sanados com a maior brevidade possível.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Canedo, o Sr. Vignatti, § 2º do art. 18 do Regimento
Interno, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Vieira Reis, § 2º do art. 18
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Concedo a
palavra ao Deputado Feu Rosa, pelo PP.
DISCURSO DO SR. DEPUTADO
FEU ROSA QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Deputado Dr. Rodolfo Pereira.
O SR. DR. RODOLFO PEREIRA (PDT – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para chamar a
atenção da Casa para algo que, além de maltratar a
população de todo o meu Estado, começa a humilhar
as pessoas que vivem na região do Surumu, Água
Fria, Socó, Mutum, cidades que, com a homologação
da área Raposa Serra do Sol, devem ser extintas. São
pequenos fazendeiros que possuem entre 50 a 300
reses, vivem ao redor de Normandia e estão sendo
pressionados pela FUNAI para sair daquela região.
Sr. Presidente, além de maltratar, essa decisão
humilha imensamente essas pessoas. Veja, por exemplo, o caso do Sr. Joaquim Correia, de Caracaranã: é
a terceira geração da sua família que vive naquela re-
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gião. O documento da terra, que era do seu avô, data
de 1890. Estou falando de 1890! O Sr. Joaquim nasceu
naquela propriedade e, naturalmente, tem documentação desde 1820 ou 1850.
Sr. Presidente, ainda é tempo para chamar a
atenção do Governo sobre o que ele está fazendo
com as pessoas daquela região, em Roraima, com a
demarcação da Raposa Serra do Sol.
Peço ao Governo que tenha a humildade de rever
essa questão, de voltar atrás nessa decisão que está
atingindo, maltratando e humilhando os habitantes daquele lugar. Como podemos pedir à gente que nasceu
em Água Fria, Socó, Mutum ou Uiramutã que saia da
sua terra, onde construíram e criaram suas famílias
durante gerações, e que vá morar em outro lugar, se
hoje estão idosos e não têm uma proﬁssão deﬁnida
para poder se sustentar?
Com certeza, Sr. Presidente, essa medida está
levando à morte muitas dessas pessoas, umas por
depressão, outras porque não conseguem mais se
qualiﬁcar.
É preciso dizer que o Governo Lula homologou
a Reserva São Marcos, em Roraima. Estou falando
de 31 áreas homologadas no meu Estado, ou seja, é
mais de 50% do território.
Fazemos outro apelo ao Presidente Lula: erradamente o laudo antropológico esqueceu da cidade
de Pacaraima, cidade grande e próspera, localizada
dentro da Reserva São Marcos. Sr. Presidente, faça
um novo decreto tirando a cidade de Pacaraima da
Reserva São Marcos, dando a sua área de ampliação
o zoneamento urbano, para que o Prefeito possa fazer
o saneamento de que a cidade tanto precisa. Dessa
forma vamos começar a melhorar.
Finalizando, Sr. Presidente, peço ainda ao Governo Federal que não ﬁque enganando os pobres
índios da Raposa Serra do Sol. Eles são humildes,
mas entendem que precisam produzir, gerar produtos agrícolas para alimentar as suas famílias, senão,
amanhã, Raposa Serra do Sol, São Marcos e todas
aquelas áreas homologadas em Roraima poderão ﬁcar
na mesma situação de outras antigas, como a Reserva
Roosevelt, por exemplo, onde aconteceu uma grande
chacina e houve contrabando de diamantes, por não
ter opção econômica.
Não queremos também que, em Roraima, cheguemos à vergonhosa situação de Mato Grosso, onde
crianças índias morrem de fome, mulheres passam
fome e as comunidades indígenas não têm qualquer
alternativa para se sustentar. Essa movimentação que
o Governo e as ONGs fazem só serve para encher os
bolsos dos ongueiros, porque é muito grande o salário
deles. Enquanto isso, os índios do nosso País passam
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tremendas diﬁculdades por conta da desastrosa política do Governo Federal.
Muito obrigado.
A SRA. ZELINDA NOVAES – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Tem V. Exa.
a palavra.
A SRA. ZELINDA NOVAES (PFL – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, enquanto o Governo do PT divulga
timidamente o aumento de 0,01% para os servidores
federais, sem a pompa, sem o rufar dos tambores e
com a ausência de paixão com que defendia os servidores públicos quando era oposição, e prepara-se
para enfrentar movimento salarial dessa classe a partir de junho, o Governador da Bahia envia para a Assembléia Legislativa mensagem de aumento salarial
entre 8,16% e 13,57% para um total de 225 mil servidores ativos e inativos do Estado, em duas parcelas,
a partir de maio.
Com essa iniciativa, a menor remuneração paga
pelo Estado da Bahia para os seus servidores em atividade passa a ser este mês de 360 reais e 59 centavos. O valor é 20% maior que o novo piso nacional,
de 300 reais.
Não sei se o Governo Lula tem o que aprender
com os outros, já que parecia mais disposto a ensinar,
porém, poderia aprender algo com a Bahia, que tem assumido compromisso com seus servidores desde o Governo Antonio Carlos Magalhães, a partir de 1991.
E ressalte-se que este não é o primeiro aumento
do Governo Paulo Souto. Ano passado, os servidores
do Estado tiveram reajustes médios de 10%. Nos últimos 10 anos, enquanto o INPC/IBGE foi de 145,41%,
a evolução das remunerações para o conjunto do
funcionalismo baiano, em termos nominais médios,
foi de 333,2%. Descontada a inﬂação, o ganho real
chega a 76,1%.
Como aﬁrmou o Governador, tem sido feito um
grande esforço, no limite da capacidade ﬁnanceira da
administração estadual, para valorizar a estrutura salarial do funcionalismo.
Sabemos, no entanto, que algumas carreiras
ainda percebem muito pouco, se comparadas a outras
unidades da Federação, mas o servidor baiano tem
um histórico de 14 anos ininterruptos de vencimentos
mensais pagos em dia, 13º salário também em dia e
integral, além de reajustes anuais, graças à política
de cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, o Governo baiano está também mantendo o acordo de recomposição da Gratiﬁcação de Atividade Policial (GAP)
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para os policiais civis e militares, inclusive bombeiros,
ao contrário do Governo Lula, que não costuma cumprir acordos e sofre de amnésia quando trata de conceder, mas não se esquece de seguir sua política de
aumento de juros e de tarifas públicas administradas.
Se não, vejamos: a promessa de 23% feita aos militares, até hoje não cumprida.
Convém também registrar o acordo não cumprido
que teria sido feito pelo então Ministro do Planejamento,
Guido Mantega, para o reajuste de 15% dos servidores do Legislativo, mas que, numa manobra patética,
depois de parecer favorável dado pelo próprio Líder do
Governo no Senado, foi vetado, mesmo após o Congresso ter aprovado propostas de aumento salarial
de diversas categorias do Executivo, do Judiciário e
do Ministério Público da União, impondo sério prejuízo ﬁnanceiro aos servidores da Câmara, do Senado
e do TCU, além de um arranhão sem precedentes na
relação entre Executivo e Legislativo federais, que já
andava desgastada justamente por falta de cumprimento de acordos em todas as áreas.
Finalizando, Sr. Presidente, parabenizo o Governo
baiano pela iniciativa de conceder reajuste salarial a
seus servidores, ao mesmo tempo em que lamento que
o Governo Lula, do PT, eleito com signiﬁcativo apoio
eleitoral dos servidores federais, esteja tratando essa
classe com tamanho e desrespeito.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Nicias Ribeiro.
O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB – PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no jornal online da Agência Câmara de Notícias está publicada a
seguinte notícia:
“O Líder do Governo, Arlindo Chinaglia
(PT-SP), manifestou preocupação com a votação da MP 239/05. Segundo Chinaglia, o
Relator da medida, Deputado Nicias Ribeiro
(PSDB-PA), deverá recomendar a rejeição da
proposta por inconstitucionalidade e recusa-se
a dialogar com o Governo sobre o assunto. ‘O
tema da Medida Provisória nº 239 é de grande
alcance, maior do que qualquer disputa política’
considera. Se o Relator não quer conversar, os
Líderes devem-se posicionar a respeito”.
Trago isto à baila, Sr. Presidente, porque concordo com o Líder Arlindo Chinaglia quando aﬁrma
que o tema da Medida Provisória nº 239 é de grande
alcance, maior do que qualquer disputa política – isso
é verdadeiramente um fato. Contudo, S.Exa. está plenamente equivocado quando diz que o Relator se nega
a conversar com o Governo.
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Quero informar à Casa, até para repor a verdade
dos fatos, que, no dia 5 de maio próximo passado, este
Deputado pediu audiência ao Ministro Aldo Rebelo para
tratar desse assunto. Nesse mesmo dia – este Relator
é também Presidente da Comissão de Minas e Energia
—, foi realizada audiência pública conjunta nesta Casa,
das Comissões de Minas e Energia e Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, para se discutir os
efeitos da Medida Provisória nº 239. Naquela audiência, conversamos com a cheﬁa da Assessoria Parlamentar da ilustre Ministra do Meio Ambiente, Marina
Silva, para que tivéssemos um encontro com S.Exa.
para conversarmos a respeito dessa questão.
Lamentavelmente, desde o dia 5 de maio, a Ministra Marina Silva esteve doente e foi hospitalizada
com problemas na coluna. Só na sexta-feira passada,
houve contato com meu gabinete para marcar a audiência para ontem, quando eu estava no meu Estado
e doente. Contudo, vim para Brasília e hoje já tive a
primeira conversa com a Ministra do Meio Ambiente,
a ilustre Senadora Marina Silva.
Quanto à audiência com o Ministro Aldo Rebelo,
solicitada por fax no dia 5 de maio próximo passado,
somente na sexta-feira foi marcada também para ontem, e eu, evidentemente, estando em Belém e doente,
não pude estar presente.
Faço este registro para dizer que, como Relator
da Medida Provisória nº 239, de 2005, da maior importância para o Brasil e particularmente para a Amazônia, muito especialmente para ela, estou inteiramente
aberto a conversar com o Governo, até porque o que
desejamos – eu e meu partido, o PSDB – não é criar
diﬁculdades; pelo contrário, queremos construir uma
maneira sólida de se preservar o meio ambiente, sem,
contudo, admitir que as pessoas possam morrer de
fome em nome dessa defesa.
Agradeço a oportunidade.
O SR. ODAIR CUNHA – Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. ODAIR CUNHA (PT – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero fazer um registro sobre o tema discutido e propagandeado durante todo o dia de hoje: a
CPMI dos Correios.
Sr. Presidente, não assinei o requerimento de
instalação da CPMI e não vou assiná-lo. É importante dizer que CPI é instrumento da Oposição que não
acredita na investigação que o Governo realiza. Como
eu acredito na investigação do Governo, no trabalho
do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, não
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vejo por que me preocupar com a instalação de uma
CPMI para investigar esse caso.
Sabemos que CPI é instrumento de luta política e
sempre foi. O PSDB, que diz querer sua instalação no
Congresso Nacional, não faz o mesmo no Estado de
Minas Gerais, onde há CPI em curso na Assembléia
Legislativa para investigar denúncias contra o Governo
do Estado. Se a CPI serve para investigar o Governo
Federal, por que também não serve para investigar o
Governo de Minas Gerais, do Governador Aécio Neves, do PSDB?
A situação lá é clara: a Oposição quer a CPI; a
Situação, não. E trabalharam pela retirada da assinatura dos Deputados Estaduais.
Então, vamos parar de hipocrisia e, efetivamente, deixar a investigação para quem tem a atribuição
de investigar.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Concedo a
palavra ao nobre Deputado Paes Landim, pelo PTB.
DISCURSO DO SR. DEPUTADO
PAES LANDIM QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. JOÃO MENDES DE JESUS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Tem V. Exa.
a palavra.
O SR. JOÃO MENDES DE JESUS (Bloco/PSLRJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sexta-feira última, dia 20
de maio, participei, no Rio de Janeiro, do I Encontro das
Rádios Comunitárias, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa – ABI, com a presença do Senador
Marcelo Crivella, do Presidente da Agência Nacional
de Telecomunicações – ANATEL, de um representante
do Ministério das Comunicações e de representantes
das associações de rádios comunitárias.
O que vi e ouvi no evento foi a insatisfação daqueles que trabalham nesse segmento, pois aﬁrmaram
que o Governo não os trata com dignidade, já que vem
protelando a regulamentação e a regularização das
rádios comunitárias em todo o País.
O excesso de burocracia engessa a radiofusão
comunitária. Por isso, é necessário que o Ministério
das Comunicações e a ANATEL agilizem a regulamentação das rádios e, conseqüentemente, os procedimentos de outorga, aperfeiçoando, desse modo,
a ﬁscalização do sistema que regulamenta e controla
as rádios comunitárias.
Quanto à questão relativa à legislação das rádios
comunitárias, é essencial que seja debatida em fóruns
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adequados, porque a ausência de uma legislação mais
transparente e democrática tem permitido que muitas
rádios ﬁquem na ilegalidade. Por conseguinte, as pessoas que nelas trabalham são objeto de denúncias e
de repressão por parte das grandes rádios monopolistas, é claro, e das polícias, principalmente a Polícia
Federal, que cumpre determinações superiores mas,
muitas vezes, peca em excesso no momento de exercer seu trabalho.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as rádios
comunitárias querem respeito e reconhecimento por
seu importante trabalho social junto às comunidades
– muitas delas carentes. A burocracia estatal, a morosidade no andamento dos processos e a falta de atenção
das autoridades com os dirigentes das rádios comunitárias favorecem a ilegalidade, que somente interessa
àqueles que combatem essa modalidade democrática
de comunicação social.
De dezembro de 2004 a janeiro de 2005, no meu
Estado, quase 20 rádios comunitárias foram fechadas
de maneira arbitrária, por intermédio de ações repressivas da ANATEL, que, em contrapartida, não agiliza
os trâmites burocráticos para que as rádios possam
funcionar e atender suas comunidades.
Essas rádios disseminam informações sobre as
questões das comunidades, abrem as portas a artistas
e radialistas independentes e proporcionam o debate, a discussão sobre os problemas sociais, culturais
e econômicos daqueles que vivem em determinada
localidade e que não têm voz ativa nos tradicionais
meios de comunicação deste País
Como integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, vou lutar para que
as rádios comunitárias tenham seus direitos garantidos.
De acordo com pesquisa do Instituto de Estudos da
Religião (ISER), as rádios comunitárias detêm 33% de
audiência, o que, sem sombra de dúvida, não agrada
os grandes conglomerados de comunicação.
Por isso, faço um apelo para que o Governo Federal, por intermédio dos órgãos estatais que tratam
desse importante assunto, desburocratize o processo
de legalização das rádios comunitárias e acabe, deﬁnitivamente, com os atos antidemocráticos perpetrados
pelos poderosos.
Sr. Presidente, ontem, participei de uma reunião
na Comissão de Ciência e Tecnologia com o grupo de
trabalho interministerial que está encarregado de analisar a situação da radiodifusão comunitária no País.
Esse grupo de trabalho informou aos membros da Comissão que vai entregar seu relatório ao Presidente da
República no dia 10 de agosto.
Porém, solicitamos que o grupo volte à Comissão,
para que possamos debater melhor o assunto, com
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a presença de mais Parlamentares, todos interessados na questão das rádios comunitárias. Poderemos
constituir junto à Comissão de Ciência e Tecnologia
uma Subcomissão de Comunicação em Massa, já
integrada a esse grupo composto pelo Ministério das
Comunicações, para melhor estudarmos e darmos
mais celeridade às habilitações de rádios comunitárias em todo o País.
Obrigado, Sr. Presidente, pela sua compreensão.
Boa-noite a todos. Parabéns pelo seu trabalho à frente
da Presidência, dirigindo esta Casa de leis, Deputado
Vieira Reis.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Obrigado a
V.Exa., Deputado João Mendes de Jesus.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Dando prosseguimento ao período destinado às Comunicações
Parlamentares, concedo a palavra, pela PRONA, ao
Deputado Elimar Máximo Damasceno. S.Exa. disporá
de 3 minutos.
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA-SP. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do
PRONA, faço este merecido tributo ao notável escritor Ribeiro Couto, nascido em 12 de março de 1898,
na cidade de Santos, São Paulo, e falecido em Paris,
França, no dia 30 de maio de 1963.
Aos 14 anos de idade, começou a trabalhar como
guarda-livros em uma exportadora de café e, nesse
mesmo período, estreou na imprensa, em Santos.
Além do trabalho em diversos jornais e revistas,
exerceu as funções de Delegado de Polícia e de Promotor Público em cidades serranas de Minas Gerais
e São Paulo.
A partir de 1929, teve início extensa carreira diplomática na Europa, com passagem por França, Portugal, Holanda e Iugoslávia, onde foi Embaixador de
1952 a 1963, quando se aposentou.
Durante a permanência na Europa, Ribeiro Couto ocupou-se também com a divulgação da Literatura
Brasileira e manteve a colaboração com o Jornal do
Brasil, O Globo e A Província (este de Pernambuco),
sobre literatura e acontecimentos do estrangeiro.
Jornalista, magistrado, diplomata, poeta, contista,
cronista e romancista, membro da Academia Brasileira
de Letras, Rui Ribeiro Couto conquistou espaço próprio
e numerosas láureas na atividade literária. Produziu
obras que retratam episódios simples, gente humilde
dos subúrbios e a vida anônima das pequenas ruas
e casas pobres.
Seu nome ﬁgura, com justiça, no seleto grupo
dos autores nacionais que escrevem tão bem tanto
em verso quanto em prosa. Data de 1921 o primeiro
livro de poesias, O Jardim das Conﬁdências. Sua obra
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poética inclui, entre outras, Poemetos de Ternura e de
Melancolia; Um Homem na Multidão; Canções de Amor;
Longe. Em prosa, integram sua bibliograﬁa, além do
romance Cabocla, Presença de Santa Teresinha; Prima Belinha; Dois Retratos de Manuel Bandeira, entre
outros livros.
Manteve também intensa correspondência com
os mais renomados intelectuais de sua geração, entre
os quais Manuel Bandeira, Guimarães Rosa, Carlos
Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Oswald
de Andrade, Austregésilo de Athayde e Vinícius de
Morais.
Muitos dos livros de Ribeiro Couto foram traduzidos para italiano, francês, espanhol, húngaro, sueco,
servo-croata.
Mesmo afastado por muito tempo do Brasil, a
literatura de Ribeiro Couto jamais perdeu de vista o
cenário da terra natal, objeto de evocações saudosas. Elementos como a cidade da infância, as praias,
a chuva paulista e o casario colonial revelam-se como
referenciais freqüentes em sua obra, em que o autor
se mostra desejoso de identiﬁcar presenças brasileiras
em outras terras. E tudo isso em linguagem discreta
e em meio tom.
Ribeiro Couto contribuiu, com suas obras em
verso e em prosa, para incorporar à nossa Literatura
motivos da vida simples, da vida de todos os dias, da
vida vivida na rua, nos quintais, na contemplação dos
pombos voando assustados com o passar do trem do
subúrbio; o rumor cadenciado e surdo de passos na
rua deserta, enﬁm, a vida de toda a gente.
Importa assinalar, principalmente, que Ribeiro
Couto recebeu da crítica e do público leitor grau de
consideração que se consagra somente aos escritores
da mais alta categoria intelectual.
Por ﬁm, reaﬁrmo o devido tributo de respeito e
admiração diante da excelência e da perenidade da
obra de um dos grandes nomes da Literatura Brasileira,
Rui Ribeiro Couto, mestre do verso e da prosa, epíteto
com o qual Manuel Bandeira lhe prestou o mais justo
e autorizado reconhecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer à família brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Jovino Cândido, que
dispõe de 3 minutos.
O SR. JOVINO CÂNDIDO (PV-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, também gostaria de registrar que, tentando esvaziar a iniciativa das oposições e de alguns
aliados do Governo para criação da famosa CPMI dos
Correios, o Presidente Lula ordenou ao Ministro da
Justiça que determinasse à Polícia Federal o máximo
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rigor nas investigações das denúncias de corrupção
surgidas esta semana. Lula também disse que a apuração deve ser irrestrita, independente do político ou
do partido envolvidos.
Seria agradável, seria satisfatório acreditar nisso.
Infelizmente, o nosso querido e respeitado Presidente tem máculas pregressas nesse seu discurso
fácil e populista.
Quem aqui, neste plenário ou neste Brasil continental, não se lembra daquele discurso em Jaguaré,
no Espírito Santo, no dia 24 de fevereiro, no qual o
Presidente da República, o “sincero”, o “verdadeiro”,
bravateou que um “alto companheiro” teria lhe revelado que a corrupção no Governo FHC havia rolado
solta, e que algumas privatizações teriam causado a
quebradeira institucional.
Qual foi a atitude do Presidente da República
diante de tão grave denúncia? Orientou o falastrão
a “fechar a boca daí para fora” e só falar do assunto
com S.Exa.
Aí eu pergunto, meu amigo: como dar crédito a
alguém que, diante de uma denúncia dessas, sugere
que “a poeira deve ser jogada debaixo do tapete”?
Gostaria de relatar, muito tranqüilo, fato ocorrido
no período em que fui Prefeito da cidade de Guarulhos,
com mais de 1 milhão e 200 mil habitantes: o PT instalou 7 comissões de cassação, mas, graças a Deus,
não conseguiu o seu objetivo.
Portanto, estou calejado.
Ah, se fosse antigamente! Se o PT ainda fosse
pedra...
Com certeza, as coisas não estariam do jeito
que estão. Diﬁcilmente, o Governo anterior conseguiria
manter por tanto tempo no cargo um Ministro eivado
por denúncias sérias e, pior, conhecidas por aqueles
que o nomearam. O que dizer do episódio Waldomiro
Diniz, homem de conﬁança da Casa Civil? Do caso
Celso Daniel?
Que desfecho foi dado a esses fatos?
Como o Presidente da República pretende que
lhe seja dado um voto de conﬁança para resolver essa
baderna que reina em seu governo se recorre a expedientes para manter no cargo um Presidente do Banco Central sob investigação do Ministério Público e da
Receita Federal e que corre o risco de ser convocado,
a qualquer momento, para depor numa Comissão que
tem o sugestivo nome de Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado?
Por esse e por tantos outros equívocos cometidos por este Governo, não adianta o Presidente Lula
convocar o Ministro da Justiça e recomendar uma rigorosa apuração dos fatos. Isso não satisfaria esta
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Casa, tampouco a opinião pública, que precisa ver
minimamente esclarecidos esses escândalos em série, gerados no ventre do Poder Executivo. E a CPMI,
aprovada por esta Casa, é o melhor caminho para que
se busque esclarecer os fatos ocorridos.
Muito obrigado.
O SR. IVAN RANZOLIN – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. IVAN RANZOLIN (PP-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos há alguns dias no Congresso
Nacional falando de CPI para investigar corrupção,
de descaminhos do Governo, de falta de articulação
da base aliada do Governo nesta Casa. Há 9 medidas
provisórias trancando a pauta, e o processo legislativo
está complicado.
Nesta oportunidade, negar a instalação de uma
CPI não é o melhor caminho e creio que também trancar a pauta, cercear o processamento do encaminhamento dos projetos nas Comissões, da votação e da
deliberação desta Casa é uma irresponsabilidade.
Hoje, pela manhã, assistimos a uma bela sessão
do Congresso Nacional. Em uma reunião democrática, houve amplo debate entre os que defendem e os
que não apóiam a CPI. Quero dizer aos senhores que
assinei a lista de instalação da CPI, porque ninguém
disse para não fazê-lo. Não houve imposição por parte
dos partidos políticos. Segundo a palavra do Presidente, todos estavam livres para assinar ou não. Quando
o Deputado Roberto Jefferson, desta tribuna, disse
que assinaria imediatamente, deixou todos livres para
assinar.
Retirar assinatura? De forma alguma. Não existe
essa possibilidade. Temos de respeitar democraticamente os que não assinaram e os que assinaram. Agora
precisamos saber se a CPI vai ser instalada.
Mas enquanto discutem esses assuntos nesta
Casa e no Senado, estamos encontrando problemas
graves nos Estados, como em Santa Catarina, onde
a seca causou prejuízos irreparáveis aos agricultores.
Agora, o Estado está tendo a maior enchente da sua
história. Como reparar isso? Como cuidar da questão
do câmbio, do dólar que baixou demais e está dando
prejuízo irreparável às empresas exportadoras? Elas
vão acabar fechando suas portas se não houver uma
ação organizada do Banco Central para respeitar o
dólar ﬂutuante, baixar os juros e achar o caminho do
equilíbrio.
Estamos vivendo um processo terrível no setor
da agricultura. Os preços mínimos não estão sendo
obedecidos; estão lá embaixo. A partir de outubro e
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novembro, vai haver um achatamento na exportação,
porque a agricultura é responsável por cerca de 40%
das exportações.
Por isso, digo ao Sr. Presidente e àqueles que
nos estão ouvindo que precisamos agir com responsabilidade para resolver os problemas, porque há um
tripé no funcionamento de uma nação: o setor produtivo, o sistema ﬁnanceiro e o câmbio. Se um desses
cair, acontecerá como na Argentina: no momento em
que seu câmbio desmoronou, o País não tinha segurança mais para nada.
Temos de tomar esses cuidados. Esta Casa tem
de aprimorar o processo legislativo. Temos de fazer um
trabalho junto ao Ministério da Fazenda e ao Banco
Central, levando os problemas como solução, e não
como crítica.
Estamos encaminhando uma solução, por meio
de um fórum de Parlamentares em Santa Catarina, ao
Ministro da Fazenda e ao Banco Central no sentido
de que se faça uma intervenção, a ﬁm de que o dólar
busque seu ponto de equilíbrio.
Por ﬁm, quero registrar um fato agradável: está
sendo realizada em minha cidade, Lages, onde hoje
os termômetros marcam zero grau, a Festa do Pinhão,
uma das mais bonitas festas de Santa Catarina e talvez do Brasil. Convido todos a participarem da festa,
se quiserem comer pinhão, desfrutar de gastronomia
de qualidade, com boa comida serrana, e também assistir a shows. Trata-se de uma festa absolutamente
familiar. Esse é o caminho de todos os catarinenses e
de pessoas de vários Estados do Brasil.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, precisamos trabalhar com responsabilidade por uma melhor
qualidade de vida para nossa gente.
Muito obrigado.
O SR. HÉLIO ESTEVES – Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. HÉLIO ESTEVES (PT-AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, nesta data dei entrada nesta Casa a 2
projetos de lei. O primeiro é o Projeto de Lei nº 5.313,
que trata de descontos para proﬁssionais do magistério em exercício na educação básica para a aquisição
de material didático e de ingressos para eventos cientíﬁcos, artísticos e culturais, o que servirá para cada
vez mais melhorar e ampliar os conhecimentos dos
proﬁssionais na área de educação.
O segundo é o Projeto de Lei nº 5.317, que tipiﬁca a fraude em concursos públicos e determina suas
sanções, como pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa,
podendo aumentar em um terço a pena se o agente
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for servidor público; e aumentar a metade se a fraude
resultar em benefício para o agente.
Acreditamos que essas medidas servirão de moralização para os concursos públicos de forma geral e
darão uma resposta à sociedade.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
falar sobre o que a Oposição pretende com a instalação da CPI dos Correios. Tanto o PT quanto o Governo Lula não têm medo da averiguação da verdade.
Se não fosse assim, o Governo não teria apoiado as
várias operações instaladas no País, como Anaconda, Pandora, Vampiro, Chacal e outras. Em nenhum
momento houve a intervenção do Governo Lula para
que não fosse feita a apuração; muito pelo contrário,
apurou-se e pessoas ligadas a partidos que apóiam o
Governo foram atingidas.
Ficamos imaginando: será que a ﬁnalidade desta
CPI é verdadeiramente apurar os fatos ou antecipar a
disputa política de 2006? Não temos dúvida alguma
de que é uma antecipação da disputa de 2006. Não
temos dúvida de que é uma tentativa de desestabilizar o Governo com fatos que já estão sendo apurados
pela Polícia Federal.
Ora, se a Polícia Federal está investigando, se o
Ministério Público está agindo – está nos jornais, na
imprensa de forma geral, toda a apuração está em
andamento —, então, o que sobra para a CPI? A CPI
serve apenas para dar elementos para a investigação,
mas se essa investigação já está sendo feita, o que
sobra para a CPI? Apenas o discurso de antecipação
do embate político de 2006. É o que imaginamos.
Então, acreditamos que os Srs. Deputados que
assinaram o pedido de instalação da CPI sem que ﬁzessem uma análise mais profunda de seu signiﬁcado
com certeza agora já analisaram suﬁcientemente para
rever suas posições. Não me reﬁro a rever a decisão no
sentido de averiguar irregularidades, apenas acho que
não é conveniente antecipar a disputa eleitoral.
Tentar enfraquecer o Governo a ﬁm de parar o
País é brincar com a nossa economia, e no mundo globalizado os reﬂexos dessa desestabilização podem ser
graves. Nosso povo não merece que se insista nessa
idéia insana e insensata de querer apurar o que já está
sendo devidamente apurado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Tem V.Exa.
a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho ressaltar que mais uma semana
se encerra, e infelizmente persiste o sofrimento dos
produtores de arroz do Rio Grande do Sul, de Santa
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Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e Goiás, que colheram uma das maiores safras de
que se tem registro neste País, mas estão amargando
período extremamente difícil.
Não faltaram alertas. Desde a época do plantio
dizíamos que seria preciso criar mecanismos para
dar sustentação aos preços. Mas continua entrando
no País o arroz do Uruguai e da Argentina. Os produtores gaúchos ﬁzeram até barreiras em 9 pontos da
fronteira do Rio Grande do Sul com Argentina e Uruguai. E não se vê praticamente nenhuma ação por
parte do Governo.
Neste ano ﬁcamos com estoque de passagem
de 1 milhão e 500 mil toneladas. E já está anunciado
para o ano que vem volume de quase 3 milhões de
toneladas. Teremos de reduzir a nossa área de plantio, se não forem tomadas medidas apropriadas. Sr.
Presidente, reduzir a área de plantio signiﬁca reduzir
também a geração de empregos.
Os produtores ﬁzeram as contas. Tinham a expectativa de obter, pela saca de arroz, de 27 a 30 reais, mas só conseguem 17 reais, no máximo 19 reais.
Baixou o preço do arroz para o produtor, mas não para
o consumidor ﬁnal. Alguém está levando vantagem
nesse processo.
O Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues,
na festa de abertura da Agrishow Ribeirão Preto, na
segunda-feira da semana passada, anunciou que seriam disponibilizados recursos para os produtores de
algodão e arroz. Passada mais de uma semana, os
preços continuam os mesmos. O Ministro da Agricultura já falou com o Presidente da República e com o
Ministro da Fazenda, Antonio Palocci, mas até agora
não encontraram solução para a crise. O Presidente
Lula e os Ministros estão no exterior, e o drama dos
produtores rurais brasileiros persiste.
A entrada do arroz do Uruguai e da Argentina não
diminuiu. É premente que se busque solução para o
problema. Continuaremos fazendo essa cobrança, em
nome de milhares e milhares de produtores de arroz
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Sr. Presidente, quero ainda abordar outro assunto.
Foi divulgado hoje mais um voto do Conselho
Monetário Nacional. Foram atendidas algumas reivindicações que fazíamos há 4 meses seguidos, mas ﬁcaram para trás medidas relativas ao PROAGRO. No Rio
Grande do Sul, cerca de 100 mil operações do PROAGRO entre o Banco do Brasil, o BANSICREDI e outros
agentes ﬁnanceiros ﬁcaram sem deﬁnição.
Há duas semanas vimos conversando com os
Ministros da Agricultura, do Desenvolvimento Agrá-
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rio, da Fazenda e do Banco Central, mas ainda não
encontramos solução para o caso. Esperávamos
para hoje essa deﬁnição. Foram liberados 300 milhões de reais para as cooperativas; foi autorizada
a utilização de recursos do PROGER para custeio
dos bancos cooperativos BANSICREDI e BANCOOB;
mas ainda não foi aprovado o voto relativo ao PROAGRO; nem a retenção de matrizes, que pedimos
fosse transformada de custeio em investimento; nem
as deﬁnições sobre o FINAME, com recursos próprios do BNDES.
Ainda há essas pendências. Portanto seguiremos
cobrando do Governo que as solucione.
Sr. Presidente, já começaram as chuvas, já se
registram enchentes, mas os problemas causados
pela seca ainda não foram resolvidos. Felizmente, na
semana que vem deve ser aprovada a liberação de
recursos para que os produtores brasileiros dos Municípios atingidos pela estiagem componham as dívidas que contraíram com as indústrias de fertilizantes,
defensivos, máquinas, corretivos e sementes. Mas
continuaremos insistindo na solução deﬁnitiva desses
problemas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vieira Reis) – Convido o
Deputado Luis Carlos Heinze a assumir a presidência
dos trabalhos.
O Sr. Vieira Reis, § 2º do art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Luis Carlos Heinze, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.
O SR. VIEIRA REIS – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luis Carlos Heinze) – Tem
V.Exa. a palavra, por 3 minutos.
O SR. VIEIRA REIS (PMDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, pedi a palavra para chamar a atenção dos
nossos governantes para o que acontece no Estado
do Rio de Janeiro sempre que chove.
O Rio de Janeiro é um dos Estados mais importantes do País, mas sua estrutura de saneamento básico ainda é muito falha, principalmente na Capital, onde qualquer chuva é suﬁciente para causar
alagamentos em várias ruas e avenidas. A Avenida
Brasil, a principal da cidade, sofre muito até com pequenas chuvas.
Agora mesmo enfrentamos esse problema. Os
transtornos são muitos para toda a população, de qualquer camada. O cidadão de classe média alta que tem
carro próprio não consegue trafegar e ainda é vitima-
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do por acidentes e catástrofes inesperadas. O pobre
trabalhador sofre com o transporte coletivo.
Algo precisa ser feito de imediato. O povo paga os
impostos. E são tantas as taxas! O IPVA, por exemplo,
pago anualmente, deveria ser usado na conservação
das estradas. A população espera que a contrapartida
do tributo pago sejam obras e serviços. É o mínimo
que os governantes devem fazer.
Lamento o estado de conservação das rodovias
do Estado do Rio de Janeiro. Tenho tido oportunidade de percorrer alguns trechos de rodovias de outros Estados. As do Rio de Janeiro estão realmente
em situação precária. O trecho da BR-101 que liga
a cidade do Rio de Janeiro a Campos tornou-se problema sério.
Há mais de 20 anos tramita projeto para duplicação do trecho Rio–Campos, mas sua votação nunca
se concretiza. É por falta de verba? Não. É por falta de
vontade política, de interesse, de consideração com
o usuário, com o povo, que não deixa de pagar seus
impostos.
Apelo desta tribuna para que faça a duplicação
dessa rodovia tão importante que liga o Rio de Janeiro
aos Estados do Espírito Santo e da Bahia. É a chamada Rodovia Rio–Bahia.
Saindo do Estado do Espírito Santo e entrando
na Bahia, há trechos em que é necessário reduzir a
velocidade a até 10 quilômetros por hora por causa
dos vários buracos na estrada. Falta conservação. A
sua precariedade causa muitos acidentes.
Reitero o meu pedido ao Governo Federal de que
não se esqueça das estradas que ligam o nosso País
e por onde passa o nosso progresso. Somos a voz do
povo e estamos nesta Casa de leis para gritar em seu
nome. O povo está cansado de gritar, de sofrer e de
pagar impostos.
Sr. Presidente, a outra questão a que gostaria de
me referir nesta oportunidade diz respeito aos pedágios
do Rio de Janeiro. Paga-se taxa cara pelo serviço, mas
as estradas continuam mal conservadas.
Por ﬁm, desejo um bom feriado e uma boa noite
ao povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Luis Carlos Heinze) – Há
sobre a Mesa e vão à publicação as seguintes Emendas ao Projeto de Lei nº 5.234, 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”.
(Ato da Mesa nº 177/89 e Art. 64, § 1º da Constituição Federal)
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 1
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
“Art.14 A proteção oferecida pelo programa se estenderá enquanto perdurar a situação de ameça.
Parágrafo único. Será obrigatória a avaliação periódica a cada dois anos de duração do programa, a
ﬁm de que seja veriﬁcada a continuidade dos motivos
que ensejaram a proteção.
Justiﬁcação
Por se tratar de um público-alvo em situação de
vulnerabilidade tanto em função da situação de ameaça, quanto em função da idade em que se encontram,
por se tratar de crianças e adolescentes, convém que
um programa de tal envergadura não tenha um teto de
duração máxima previamente estabelecido, com prorrogação prevista apenas em circunstâncias excepcionais.
A proteção do programa deve se estender enquanto o
menor estiver sob ameaça. A cessação do programa
ocorrerá quando os motivos que ensejaram a adoção
da medida realmente não existirem mais.
Sala das Sessões, 24-5-05. – Renato Casagrande, Líder do PSB; Jorge Alberto, Vice-Líder do PMDB;
Marcelo Ortiz – Líder do PV
EMENDA Nº 2
Dê-se ao § 1º do art. 6º do Projeto de Lei nº 5.234,
de 2005, a seguinte redação:
“§ 1º A entidade executora poderá solicitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social, previdência, trabalho,
transporte e segurança para a consecução de
suas atividades, com ônus para o órgão prestador dos respectivos serviços. “
Justiﬁcação
Pretende a emenda evitar que os órgãos mencionados no parágrafo, embora custeados com recursos
públicos, não efetuem cobrança pelos serviços, porventura, prestados a entidade executora de que trata
o Projeto de Lei, já que executará programas voltados
para uma questão social de proteção de crianças e
adolescentes ameaçados de morte.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder
do PSDB.
EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 6º e ao inciso VIII do art. 7º do Projeto de Lei nº 5.234, de 2005, a seguinte redação:
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“Art. 6º A execução das atividades necessárias à proteção das crianças ou adolescentes ﬁcará a cargo da entidade executora, que
poderá ser instituição governamental, paragovernamental ou não governamental.
Art. 7º ...................................................
VIII – articular os serviços e programas
governamentais, paragovernamentais ou nãogovernamentais.
Justiﬁcação
Objetiva a presente emenda que a execução das
atividades necessárias à proteção das crianças ou adolescentes não se restrinja somente à instituição mantida
pelo governo ou iniciativa privada, mas também alcance
as organizações paragovernamentais, mantidas conjuntamente pelo governo e iniciativa privada.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder
do PSDB.
EMENDA Nº 4
Acrescente-se o inciso XII ao art. 7º do Projeto de
Lei nº 5.234, de 2005, com a seguinte redação:
“Art. 7º ..................................................
XII – Comunicar à família da criança ou
adolescente envolvido, quando do recebimento
do processo de inclusão.
Justiﬁcação
A emenda visa resguardar a família do direito de
ser informada sobre qualquer situação envolvendo o
ente familiar do menor.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder
do PSDB.
EMENDA Nº 5
Dê-se ao § 3º do art. 5º do Projeto de Lei nº 5.234,
de 2005, a seguinte redação:
§ 3º As deliberações do Conselho Gestor
serão tomadas por maioria absoluta de seus
membros.
..............................................................
Justiﬁcação
Com o ﬁm de se dar melhor redação técnica ao texto,
acrescentou-se a expressão Gestor precedido do Conselho por tratar-se do Conselho Gestor, de modo não se
confundir com outro Conselho, de que trata o Projeto.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder
do PSDB.
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EMENDA Nº 6
Dê-se ao caput do art. 5º, e ao seu inciso III do
Projeto de Lei nº 5.234, de 2005, a seguinte redação:
“Art. 5º Cada programa terá um Conselho
Gestor integrado por sete representantes designados pelo respectivo titular de cada Poder
Executivo, com a seguinte composição:
..............................................................
III – dois representantes da entidade
executora do programa.
............................................................. ”
Justiﬁcação
A Emenda não só equipara o número de gestores das entidades de defesa dos direitos da criança
ou adolescente com a entidade executora do programa, mas, sobretudo, evitará o empate na tomada de
decisões, pois prevê o § 3º do mesmo artigo que “as
deliberações do Conselho serão tomadas por maioria
absoluta de seus membros.” (grifos nossos). Necessário,
portanto, que o número de membros seja ímpar, para
garantir sempre o quorum da maioria absoluta.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder
do PSDB.
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL Nº 7
Dê-se ao Projeto de Lei nº 5.234, de 2005, os artigos 1º e 2º, integrando aos capítulos III e IV doTítulo II
da Parte Especial da Lei nº 8.069, de 1990, os artigos
remanescentes, suprimindo-se o artigo 24.
“ .............................................................
Art 1º Acrescente ao Título II da Parte Especial da Lei nº 8.069, de 1990, os capítulo III
e IV, renumerando-se os artigos seguintes.
CAPÍTULO III
Da Proteção Especial às Crianças ou
Adolescentes Ameaçados de Morte.
Art. 103 Fica instituída a proteção especial de
crianças e adolescentes ameaçadas de morte.
Art. 104 A proteção instituída no art. 110 desta Lei
é aplicável às crianças, adolescentes e egressos de medidas sócio-educativas vítimas de coação ou expostas
a grave ameaça e será prestada pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios no âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais
instituídos com base nas disposições desta Lei.
§ 1º A proteção poderá ser dirigida ou estendida
aos pais ou responsável, ao cônjuge ou companheiro,
ascendentes, descendentes, dependentes e colaterais
que tenham convivência habitual com a vítima, con-
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forme o especiﬁcamente necessário em cada caso,
privilegiando sempre a convivência familiar.
§ 2º A proteção poderá ser concedida, em caráter excepcional, a jovens maiores de dezoito anos
não egressos de medidas sócio-educativas, conforme
a gravidade da ameaça e especiﬁcidades que afetem,
direta ou indiretamente, a segurança de crianças e
adolescentes.
§ 3º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão celebrar convênios, acordos,
ajustes ou termos de parceria entre si ou com entidades não-governamentais objetivando a execução dos
programas.
§ 4º A supervisão e a ﬁscalização dos convênios,
acordos, ajustes e termos de parceria de interesse
da União ﬁcarão a cargo da Secretaria Especial dos
Direitos Humanos da Presidência da República ou de
órgão com atribuições para a execução da política de
direitos humanos.
Art. 105 A proteção concedida pelos programas
e as medidas dela decorrentes levarão em conta a
gravidade da coação ou da ameaça à integridade física ou psicológica e a diﬁculdade de preveni-las ou
reprimi-las pelos meios convencionais.
§ 1º O ingresso no programa, as restrições de
segurança e demais medidas nele previstas terão
sempre a participação da criança ou do adolescente,
a anuência de seu representante legal e, na ausência ou impossibilidade deste, da autoridade judicial
competente.
§ 2º Após ingressar no programa, o protegido ﬁcará obrigado ao cumprimento das normas nele prescritas.
§ 3º As medidas e providências relacionadas aos
programas serão adotadas, executadas e mantidas em
sigilo pelos protegidos e pelas pessoas envolvidas em
sua execução, sob as penas da lei.
§ 4º A criança ou o adolescente inserido no programa de proteção desacompanhado de seus pais ou
responsáveis ﬁcará sob a responsabilidade de entidade
executora, de entidades da sociedade civil e de famílias
que venham a integrar a rede de proteção.
§ 5º O dirigente das entidades é equiparado ao
detentor de guarda, para todos os efeitos de direito.
Art. 106 Toda inclusão em programa de proteção
de que trata esta Lei será comunicada ao Ministério
Público e ao Poder Judiciário e, se houver participado
do processo de solicitação de inclusão, o Conselho
Tutelar também será informado.
Art. 107 Cada programa terá um Conselho Gestor integrado por sete representantes designados pelo
respectivo titular de cada Poder Executivo, com a seguinte composição:
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I – três representantes do respectivo Poder Executivo;
II – dois representantes de entidades de defesa
dos direitos da criança ou adolescente, indicados na
forma do § 2o; e
III – dois representante da entidade executora
do programa.
§ 1o Os representantes do Conselho Gestor terão suplentes.
§ 2o Os Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente, nas respectivas instâncias, indicarão a
representação das entidades de defesa dos direitos da
criança e do adolescente no Conselho Gestor.
§ 3o As deliberações do Conselho Gestor serão
tomadas por maioria absoluta de seus membros.
§ 4o O Conselho Gestor poderá convidar representantes de outras instituições governamentais, ou
não, para integrar o respectivo Colegiado, sem direito
a voto.
Art. 108a A execução das atividades necessárias à proteção das crianças ou adolescentes ﬁcará
a cargo da entidade executora, que poderá ser instituição governamental, paragovernamental ou nãogovernamental.
§ 1º A entidade executora poderá solicitar serviços
públicos nas áreas de saúde, educação, assistência
social, previdência, trabalho, transporte e segurança
para a consecução de suas atividades, com bônus para
o órgão prestador dos respectivos serviços.
§ 2º Aplicam-se as mesmas penas previstas no
art. 236 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, para
quem impedir ou embaraçar a ação da entidade executora no exercício de função prevista nesta Lei.
§ 3o Os agentes da entidade executora deverão
ter formação e capacitação proﬁssional compatíveis
com suas tarefas.
Art. 109 Compete à entidade executora:
I – realizar a proteção imediata do ameaçado e
o estudo do caso;
II – decidir sobre a inclusão da criança ou adolescente;
III – manter registro e informações de todos os
protegidos;
IV – manter sob sigilo todas as informações dos
protegidos;
V – providenciar o deslocamento das pessoas
ameaçadas;
VI – proceder à articulação da rede de solidariedade visando à proteção das crianças e adolescentes;
VII – cuidar da inserção social da criança e adolescente e, sempre que possível, com sua respectiva
família;
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VIII – articular os serviços e programas governamentais, para-governamentais e não-governamentais
visando à reinserção social segura;
IX – levantar a rede de solidariedade existente
que se dispõe a receber os admitidos ao programa;
X – viabilizar, no caso de adolescentes que estejam cumprindo medida sócio-educativa, juntamente
com o estabelecimento sócio-educativo e a respectiva
Vara da Infância e da Juventude, a transferência da
execução da medida para outro programa executor
de medidas sócio-educativas que não apresente risco
para o protegido; e
XI – manter atendimento vinte e quatro horas
para os casos de emergência encaminhados pelos
órgãos competentes.
XII – Comunicar à família da criança ou adolescente envolvido, quando do recebimento do processo
de inclusão.
Art. 110a Poderão solicitar à entidade executora
o ingresso no programa:
I – o Conselho Tutelar;
II – a Promotoria competente; e
III – o Juizado competente.
§ 1o Todas as solicitações de ingresso no programa serão imediatamente comunicadas ao Conselho
Gestor pela entidade executora.
§ 2o A solicitação será instruída com a qualiﬁcação
da criança ou do adolescente a ser protegida e com
informações sobre a coação ou ameaça existente.
§ 3o Para ﬁns de instrução do pedido, a entidade executora poderá solicitar, com a aquiescência do
interessado:
I – documentos ou informações comprobatórios
de sua identidade e condição social e econômica; e
II – exames ou parecer técnico psicossocial do
protegido.
§ 4o Em caso de urgência e levando-se em consideração a procedência, a gravidade e a iminência
da coação ou ameaça, a entidade executora poderá
colocar a vítima, provisoriamente, sob proteção de órgão de segurança ou em outro local apropriado, dando
notícia ao solicitante, enquanto aguarda a análise do
caso pela equipe técnica.
§ 5o Para a realização da proteção provisória, a
entidade executora contará com a rede de atendimento
da criança e do adolescente do Município.
Art. 111 a Cabe ao Conselho Gestor:
I – articular, acompanhar e avaliar a gestão do
programa;
II – zelar pela qualidade do programa, avaliando
a sua continuidade;
III – decidir pela substituição da entidade executora, depois do devido processo administrativo, asse-
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gurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes.
IV – adotar as providências necessárias para articulação da rede de proteção;
V – decidir pela exclusão de pessoa protegida
pelo programa; e
VI – propor encaminhamentos para os protegidos.
VII – Propor melhormento à entidade executora,
precedido da aplicação do disposto no inciso III.
Art. 112a. Os programas compreendem, dentre
outras, as seguintes medidas, aplicáveis isolada ou
cumulativamente, em benefício da criança ou do adolescente protegido, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:
I – segurança na residência, incluindo o controle
de telecomunicações;
II – escolta e segurança nos deslocamentos da
residência, inclusive para ﬁns de trabalho ou para a
prestação de depoimentos;
III – transferência de residência, de local de cumprimento de medida sócio-educativa ou acomodação
provisória em ambiente compatível com a proteção;
IV – preservação da identidade, imagem e dados pessoais;
V – ajuda ﬁnanceira mensal para prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar;
VI – inserção dos protegidos nas políticas públicas;
VII – apoio e assistência social, jurídica, médica
e psicológica;
VIII – sigilo em relação aos atos praticados em
virtude da proteção concedida; e
IX – apoio da entidade executora do programa
para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam o comparecimento do protegido.
Art. 113a. Quando entender necessário, a entidade executora poderá solicitar:
I – ao Ministério Público que requeira ao juiz a
concessão de medidas cautelares direta ou indiretamente relacionadas com a eﬁcácia da proteção; e
II – ao Conselho Tutelar ou juiz competente as
medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança
e do Adolescente necessárias para o resguardo dos
direitos do protegido.
Art. 114a. Em casos excepcionais e considerando
as características e gravidade da coação ou ameaça,
a entidade executora poderá encaminhar requerimento
à autoridade judicial competente solicitando a alteração de nome completo da criança ou do adolescente
protegido.
§ 1o A alteração de nome completo poderá estender-se às pessoas mencionadas no § 1o do art. 2o
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desta Lei e será precedida das providências necessárias ao resguardo de direitos de terceiros.
§ 2o O requerimento será sempre fundamentado
e o juiz ouvirá previamente o Ministério Público, determinando, em seguida, que o procedimento tenha rito
sumário, em segredo de justiça.
§ 3o No processo judicial de que trata este artigo não haverá menção ao novo nome conferido ao
protegido.
§ 4o Concedida a alteração pretendida e observado o sigilo indispensável à proteção do interessado,
o juiz determinará na sentença:
I – a averbação no registro original de nascimento
de que houve alteração de nome completo em conformidade com o estabelecido nesta Lei, com expressa
referência à sentença autorizatória e ao juiz que a exarou e sem a aposição do nome completo alterado; e
II – a determinação aos órgãos competentes
para o fornecimento dos documentos decorrentes da
alteração.
§ 5o A entidade executora, resguardado o sigilo
das informações, comunicará ao órgão competente
para o registro único de identiﬁcação civil e manterá
controle sobre a localização do protegido cujo nome
tenha sido alterado.
§ 6o Fica facultado ao protegido solicitar ao juiz o
retorno ao nome original, cessada a coação ou ameaça
que deu causa à alteração do seu nome.
§ 7o A entidade executora deverá, a pedido do protegido, encaminhar o requerimento ao Poder Judiciário
visando o retorno ao seu nome original, que contará
com a manifestação prévia do Ministério Público.
Art. 115a. A exclusão da pessoa protegida do
programa poderá ocorrer a qualquer tempo:
I – por solicitação de qualquer protegido;
II – por requerimento da criança ou adolescente
protegida, sempre obedecendo ao princípio do melhor
interesse da criança e do adolescente; e
III – por decisão do Conselho Gestor, em conseqüência de:
a) cessação dos motivos que ensejaram a proteção; e
b) conduta incompatível do protegido.
§ 1o A exclusão do protegido deverá ser comunicada obrigatoriamente às instituições previstas no
art. 4o desta Lei.
§ 2o Nas hipóteses do inciso III não se excluirá a
aplicação de outras medidas protetivas à criança ou
adolescente ameaçados, na forma estabelecida pela
Lei no 8.069, de 1990.
Art. 116a. A proteção oferecida pelo programa
terá a duração máxima de dois anos.
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Parágrafo único. A permanência poderá ser prorrogada, em circunstâncias excepcionais, se e tãosomente perdurarem os motivos que autorizaram a
admissão.
Art. 117a. A entidade executora deverá enviar relatório pormenorizado ao Conselho Gestor sobre a situação dos protegidos, no mínimo a cada três meses.
§ 1o O Conselho Gestor poderá, a qualquer tempo, solicitar relatório sobre qualquer protegido à entidade executora.
§ 2o A entidade executora deverá preservar, em
todas as situações, o sigilo quanto à localização dos
protegidos.
Art. 118a. A inclusão em programa de proteção
especial às crianças ou adolescentes ameaçados de
morte deverá considerar:
I – a urgência e a gravidade da ameaça;
II – a prioridade absoluta para a criança e o adolescente;
III – a situação de vulnerabilidade do ameaçado;
IV – o interesse do ameaçado;
V – outras formas de intervenção mais adequadas;
VI – a preservação e o fortalecimento do vínculo familiar;
VII – a condição de pessoa em situação peculiar de desenvolvimento, quando se tratar de crianças
e adolescentes; e
VIII – a disponibilidade orçamentária.
Art. 119a. A entidade executora deverá encaminhar a criança ou adolescente para outros programas
de proteção ou tomar providências para a preservação
de sua integridade física e psíquica, na hipótese de
sua não-inclusão no programa por ausência de provisão orçamentária.
Art. 120a. A autoria de ato infracional não impede
ou restringe a inclusão da criança ou do adolescente
em programa de proteção especial às crianças e adolescentes ameaçadas de morte, na forma desta Lei.
Parágrafo único. A colaboração em processo judicial ou inquérito policial envolvendo ato infracional
não pode ser requisito para inclusão em programa de
proteção especial de crianças e adolescentes ameaçados de morte.
Art. 121a. Para os efeitos do art. 12 desta Lei aplica-se o disposto nos arts. 18, 57, § 7o, e 58, parágrafo
único, da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
Art. 122a. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão utilizar estabelecimentos especialmente destinados ao cumprimento de medida
sócio-educativa de internação de adolescentes que
tenham sido incluídos em programa de proteção.
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Parágrafo único. Para ﬁns de utilização desses estabelecimentos, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão celebrar convênios, acordos,
ajuste ou outros instrumentos congêneres.
CAPÍTULO IV
Do Programa Federal de Proteção
Especial às Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte
Art. 123. Fica instituído o Programa Federal de
Proteção Especial às Crianças ou Adolescentes Ameaçados de Morte, a ser regulamentado em ato do Poder Executivo.
§ 1o O Poder Executivo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios regulamentarão,
no âmbito de sua competência, os programas de proteção especial às crianças ou adolescentes ameaçados de morte.
§ 2o O Programa Federal será gerenciado pela
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, a quem caberá a coordenação-geral dos programas de proteção
instituídos nos demais entes federados.
Art. 124a. As despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão consignadas nos respectivos orçamentos públicos dos entes federados.
Art. 125a. Fica instituído o Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência – Módulo INFOINFRA – que deverá conter, em âmbito nacional,
informações sobre adolescentes em conﬂito com a lei,
a ser gerenciado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Parágrafo único. Os programas de atendimento,
de proteção especial e as Varas Judiciais de aplicação e execução de medidas sócio-educativas poderão
adotar e colaborar com a atualização do sistema de
informações de que trata o caput.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A presente emenda pretende obedecer os ditames da Lei Complementar nº 95, de 1998, pois determina o inciso IV do Art. 7º: “o mesmo assunto não
poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto
quanto a subseqüente se destine a complementar lei
considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.”
Desse modo, tem-se que o Projeto de Lei dispõe
de proteção às crianças e adolescentes ameaçados de
morte, bem como institui o Programa Federal de Proteção Especial às Crianças ou Adolescentes Ameaçados
de Morte, assuntos próprios que devem ser acrescidos
ao já existente Estatuto da Criança e do Adolescente
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(Lei nº 8069/1990), dispensando, portanto, a edição de
uma lei especíﬁca para essas questões. Ademais de
ver, para a sociedade brasileira, tornar-se-á mais fácil
o exame da matéria, porquanto restará condensado
em uma única lei todos os artigos.
Efetuou-se as modiﬁcações no projeto original,
nos termos a seguir: No caput do artigo 5º (107a na
versão proposta) substitui-se seis por sete representantes para evitar o empate na tomadas de decisões, pois
prevê o § 3º do mesmo artigo que “as deliberações do
Conselho serão tomadas por maioria absoluta de seus
membros.” (grifos nossos). Necessário, portanto, que o
número de membros seja ímpar, para garantir sempre
o quorum da maioria absoluta. Esse acréscimo de um
membro fez-se no inciso III para equiparar o número
de gestores das entidades de defesa dos direitos da
criança ou adolescente com a entidade executora do
programa. Acrescentou-se ao § 3º do art. 5º (107a na
nova versão) a expressão Gestor precedido do Conselho por tratar-se do Conselho Gestor, de modo não se
confundir com outro Conselho, de que trata o Projeto.
Somou-se ao § 1º do art. 6º (108a na proposta) do projeto, a expressão: com ônus para o órgão prestador dos
respectivos serviços para evitar que os órgãos mencionados no parágrafo, embora custeados com recursos públicos, não efetue cobrança pelos serviços, por
ventura, prestados a entidade executora de que trata
o Projeto de Lei, já que executará programas voltados
para uma questão social de proteção de crianças e
adolescentes ameaçados de morte. Acrescentou-se
a expressão para-governamental no caput do art. 6º
(108a na versão proposta) e seu inciso VIII, a ﬁm de
que a execução das atividades necessárias à proteção das crianças ou adolescentes não se restrinjam
somente à instituição mantida pelo governo ou iniciativa privada, mas também alcance as organizações
para-governamentais, mantidas conjuntamente pelo
governo e iniciativa privada. Acrescentou-se o inciso
XII ao art. 7º (109a – conforme proposto (XII – Comunicar à família da criança ou adolescente envolvido,
quando do recebimento do processo de inclusão no
programa) para resguardar a família do direito de ser
informada sobre qualquer situação envolvendo o ente
familiar do menor, quando na pasta referente à criança ou adolescente encaminhada ao Conselho Gestor
não restar comprovada a participação da família no
decorrer do processo. Retirou-se a exigência da anuência da criança para ingressa no programa de proteção, por entendermos que o menor não tem condições
psicológicas de decidir em virtude da situação que o
envolve, por mais, ainda, não tem condições por si só
de agir em sua defesa, em face de que a sua menor
idade não lhe dá capacidade civil para determinar to-
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dos os seus atos. Deixamos essa incumbência para o
representante legal da criança ou adolescente § 1º do
art. 3º). Por ﬁm, acrescentou-se ao inciso III do art. 9º
(118 como proposto) a expressão “depois do devido
processo administrativo, assegurado o direito à ampla
defesa”, como objetivo de garantir à entidade executora
o direito de defender-se de possível acusação de mau
gerenciamento do programa, antes de sua substituição
por outra entidade. A emenda evitará também que o
Conselho Gestor, usando do seu poder discricionário,
aja unilateralmente por motivos, às vezes, completamente políticos, em detrimento de questões técnicas
que devem, sempre, se sobrepor àquelas.
Sala das Sessões, de de 2005. – Rodrigo Maia,
Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder do PSDB.
EMENDA Nº 8
Dê-se ao inciso III do art. 9º do Projeto de Lei nº
5.234, de 2005, a seguinte redação:
“Art. 9º ..................................................
III – decidir pela substituição da entidade executora, assegurado o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Justiﬁcação
Pretende a emenda assegura à entidade executora o direito de defender-se de possível acusação de mau
gerenciamento do programa, antes de sua substituição
por outra entidade. A emenda evitará também que o
Conselho Gestor, usando do seu poder discricionário,
aja unilateralmente por motivos, às vezes, completamente políticos, em detrimento de questões técnicas
que devem, sempre, se sobrepor àquelas.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder
do PSDB.
EMENDA Nº 9
Dê-se ao § 1º do art. 3º do Projeto de Lei nº 5.234,
de 2005, a seguinte redação:
“Art. 3º ..................................................
§ 1º O ingresso no programa, as restrições de segurança e demais medidas nele
previstas terão sempre a participação da
criança ou do adolescente, a anuência de
seu representante legal e, na ausência ou
impossibilidade deste, da autoridade judicial
competente.
Justiﬁcação
Não tem sentido condicionar o ingresso da criança
ou adolescente à sua anuência, porquanto, principal-
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mente, a criança, às vezes, em virtude da situação que
a envolve, não tem condições emocionais de decidir.
Ademais, o projeto visa proteger a criança ou adolescente de ameaça de morte porque, certamente, não
tem condições por si só de agir em sua defesa, em
face de que a sua menor idade não lhe dá capacidade
civil para determinar todos os seus atos. Por, deixamos essa questão de anuência para o representante
legal do menor.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder
do PSDB.
EMENDA Nº 10
Dê-se ao § 4º do art. 5º do Projeto de Lei nº 5.234,
de 2005, a seguinte redação:
“Art. 5º ..................................................
§ 4º O Conselho Gestor poderá convidar
representantes de outras instituições governamentais, ou não, para integrar o respectivo
colegiado, sem direito a voto.
Justiﬁcação
Dispõe o caput do artigo 5º que o Conselho Gestor
será composto de representantes do Poder Executivo,
entidades de defesa dos direitos da criança ou adolescente, e da entidade executora do programa em números determinados, cujas deliberações serão tomadas
por maioria absoluta dos membros mencionados nos
incisos I, II e III, conforme determinação do § 3º do
citado artigo. Portanto, necessário tornar esclarecido
que representantes de outras instituições, porventura
convidados não terão direito a voto.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder
do PSDB.
EMENDA Nº 11
Dê-se ao parágrafo único do art.20º do Projeto
de Lei nº 5.234, de 2005, a seguinte redação:
“Art. 20º .................................................
.............................................
Parágrafo único. Para ﬁns de utilização desses estabelecimentos, a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios poderão celebrar convênios, acordos,
ajuste ou outros instrumentos congêneres.
Justiﬁcação
Pretende a emenda adequar o parágrafo à redação técnica legislativa mais apropriada.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Rodrigo Maia, Líder do PFL; Alberto Goldman, Líder
do PSDB.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 12
Dê-se ao § 4º do art. 5º do PL 5.234/05 a seguinte redação:
“Art. 5º................ ...................................
. ............................ ................................
§ 4º O Conselho Gestor poderá convidar
representantes de outras instituições governamentais ou não-governamentais, para integrar
o respectivo Colegiado.
Justiﬁcação
Substituir a expressão “ou não” por “ou não-governamentais” para retirar a possibilidade de entendimento dúbio: A expressão “ou não” poderia ser entendida
como referente ao convite ou às instituições.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Thelma de Oliveira, PPS; Antonio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do PSDB; Pauderney Avelino, Vice-Líder
do PFL.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 13
Dê-se ao § 7º do art. 12 a seguinte redação:
Art. 12 ...................................................
..............................................................
§ 7º A entidade executora deverá, a pedido do protegido, encaminhar o requerimento
ao Juiz visando o retorno ao seu nome original, que contará com a manifestação prévia
do Ministério Público.
Justiﬁcação
A expressão “Poder Judiciário” poderia ser substituída por “juiz” para manter a harmonia do texto em
relação a outros dispositivos.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Thelma de Oliveira, PPS; Antonio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do PSDB; Pauderney Avelino, Vice-Líder
do PFL.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 14
Dê-se ao inciso I do art. 13 a seguinte redação:
Art. 13..............................
I – por solicitação de qualquer protegido, garantido
o aconselhamento prévio com a entidade executora.
Justiﬁcação
Deve-se levar em conta que o protegido, criança,
adolescente, ou mesmo maior de 18 anos, pode estar se
sentindo seguro e avaliar precipitadamente a sua saída
do programa. Daí a necessidade de que ao decidir sair
do programa, o protegido deve ter tido a oportunidade
de se aconselhar com a entidade executora.
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Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Thelma de Oliveira, PPS; Antonio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do PSDB; Pauderney Avelino, Vice-Líder
do PFL.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 15
Dê-se ao Parágrafo Único do art. 14 do PL
5.432/05 a seguinte redação, suprimindo-se o parágrafo único:
Art. 14 A proteção oferecida pelo programa terá
a duração de dois anos, podendo ser prorrogada, em
circunstâncias excepcionais, por mais um ano, se e
tão-somente perdurarem os motivos que autorizaram
a admissão.
Justiﬁcação
O texto garante a proteção pelo prazo máximo de
dois anos. No parágrafo único prevê uma prorrogação
mas sem dizer por quanto tempo. Sugiro um prazo de
dois anos e prorrogação por mais um ano, para deixar
claro o art. 14, dispensando-se o parágrafo único.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Thelma de Oliveira, PPS; Antonio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do PSDB; Pauderney Avelino, Vice-Líder
do PFL.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 16
Dê-se ao art. 23 do PL 5.324/05, a seguinte redação:
Art. 23. ..................................................
Parágrafo único. Somente os programas
de atendimento e as varas judiciais de aplicação e execução de medidas sócio-educativas
poderão adotar e colaborar com a atualização do sistema de informações de que trata
o caput.”
Justiﬁcação
O texto atual inclui no Sistema de Informações
criado para organizar os dados sobre adolescentes em
conﬂito com a lei, os programas de atendimento, de
proteção especial e as Varas Judiciais de aplicação e
execução de medidas sócio-educativas. Entendo que
o programa de proteção especial deve ter o seu próprio cadastro e não deve compartilhar dados sobre os
seus protegidos, diante do princípio de sigilo absoluto
do projeto, conforme art. 7º, III e IV.
Sala das Sessões, 25 de maio de 2005. – Thelma de Oliveira, PPS; Antonio Carlos Pannunzio,
Vice-Líder do PSDB; Pauderney Avelino, Vice-Líder
do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Luis Carlos Heinze) – Há
sobre a Mesa e vão à publicação as seguintes Emen-
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das ao Projeto de Lei nº 5.235, de 2005, do Poder
Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a instituir
subvenção econômica para disponibilização de medicamentos a baixo custo, dispõe sobre o sistema de
co-participação, institui o Comitê Gestor Interministerial
de Co-Participação e dá outras providências”.
(Ato da Mesa nº 177/89 e Art. 64, § 1º da Constituição Federal)
EMENDA MODIFICATIVA Nº 1
(Do Sr. Rafael Guerra)
Acrescente-se §§ 1º e 2º ao art. 2º do Projeto de
Lei n° 5235, de 2005, transformando o art. 3° em § 3º
do art. 2º, com a renumeração dos demais artigos, e
alterando o inciso IV do atual artigo 5º, de acordo com
a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
§ 1º Na deﬁnição do valor de referência,
constante do caput, serão considerados os
menores valores praticados no mercado e as
apresentações de medicamentos de maior
adequação aos respectivos tratamentos.
§ 2º Os percentuais de co-participação a serem
aplicados sobre os valores de referência, oscilarão entre cinqüenta e noventa por cento, aplicando-se aos
medicamentos ou grupos de medicamentos, de acordo
com regulamento.
§ 3º A inclusão de determinado medicamento ou
grupo de medicamentos no sistema de co-participação deve observar, necessariamente, a relevância de
sua indicação em agravos com impactos no sistema
de saúde.
Art. 5º ...................................................
..............................................................
IV- os percentuais a serem aplicados
aos valores de referência dos medicamentos
ou grupos de medicamentos, abrangidos pelo
sistema de co-participação, observada a compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual; e
............................................................. ”
Justiﬁcação
Quaisquer que sejam as bases de um sistema de
subvenção econômica para medicamentos, no seu preço ﬁnal ao consumidor, não se pode deixar de privilegiar
critérios e procedimentos que tragam economicidade ao
processo, evitando que as despesas daí resultantes se
tornem incontroláveis. Neste sentido, labora a adoção
do menor valor, que também interessa pela indução
ao comportamento de queda e não de alta nos preços
de mercado, que a virtual superação dos problemas de
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renda da população poderia provocar, a partir desse
mecanismo de equalização de preços.
Por outro lado, não há porque manter benefícios,
que onerem o Tesouro Nacional e em conseqüência o
contribuinte, para apresentações medicamentosas que
signiﬁquem quantidade de unidades ou volumes superiores ou inferiores a uma terapêutica eﬁcaz, capaz
de conﬁgurar desperdício ou insuﬁciência em relação
às necessidades médias dos pacientes portadores de
determinadas patologias.
A alteração, transformando o art. 3° em § 3º, com
a renumeração dos demais, decorreu da mera preocupação de manter num único bloco todas as disposições,
que explicitam conceitos ou parâmetros, relacionados
com a implementação da subvenção econômica. E a
modiﬁcação do inciso IV do art. 5º conﬁguram mera
compatibilização com a organização do texto, que ora
se preconiza.
Sob tais motivações, que representam e consolidam postulados fundamentais em qualquer iniciativa
desse tipo, não há porque relegar à regulamentação
esses cuidados, o que determinou a elaboração desta proposta, para que passem a incorporar o texto do
projeto de lei.
Com isso, procura-se corrigir aspectos, que possam consubstanciar uma porta aberta para futuros
problemas, minimizando tanto quanto possível esses
efeitos, através da clara ﬁxação de parâmetros mais
rígidos no corpo do próprio projeto de lei.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Rafael Guerra, PSDB; Antonio Carlos Pannunzio, ViceLíder do PSDB; Antonio Carlos Magalhães Neto,
Vice-Líder do PFL.
EMENDA ADITIVA Nº 2
(Do Sr. Rafael Guerra)
Acrescente-se art. 7º ao Projeto de Lei n° 5235,
de 2005, renumerando os demais artigos, com a seguinte redação:
“Art. 7º O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de seus órgãos competentes e
no âmbito de suas atribuições, zelarão pelo
ﬁel cumprimento desta lei, em especial pela
implementação da subvenção econômica e
do sistema de co-participação, além de proverem a ouvidoria e a ﬁscalização dos meios
necessários à correção de eventuais desvios
e à aferição do nível de satisfação das partes
dos consumidores e demais partes integrantes
desse processo.”
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Justiﬁcação
O instrumento legal de instituição de um mecanismo com tamanha amplitude não pode deixar de
declinar com clareza as responsabilidades atinentes à
implementação e ﬁscalização, e muito menos à aquelas que dizem respeito à ouvidoria, enquanto canal de
contato com a população.
Obviamente, aproveitará para essa ﬁnalidade
da estrutura e atribuições existentes no Ministério da
Saúde e da ANVISA, naturalmente miscuídos nesse
processo, mas que estranhamente tem sua inserção
efetuada de modo indireto, provavelmente relegando
aspectos em demasia para regulamentação.
No campo da deﬁnição das políticas e normatização de critérios e procedimentos, é inequívoca a
atuação do Ministério da Saúde, tanto que se prevê a
criação em seu âmbito do Comitê Gestor Interministerial
do Sistema de Co-Participação, e não avança além, resumindo tal abordagem ao cometimento de capacidade
normativa ao Ministério da Saúde em alguns assuntos.
Porém, em competências outras relacionadas com a
rede privada de estabelecimentos farmacêuticos, por
força de legislação especíﬁca, sobretudo ouvidoria e
na ﬁscalização, entre outras, o papel da ANVISA não
pode ser esquecido nem negligenciado.
Por essas razões e pela importância dessas atividades, não há como manter essa omissão sob risco
de eventuais transtornos futuros, que ora se procura
evitar, mediante a apresentação desta emenda saneadora ao projeto de lei.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Rafael Guerra, PSDB; Antonio Carlos Pannunzio, ViceLíder do PSDB; Antonio Carlos Magalhães Neto,
Vice-Líder do PFL.
EMENDA MODIFICATIVA Nº 3
(Do Sr. Rafael Guerra)
Acrescente-se §§ 1º e 2º ao art. 1º do Projeto de
Lei n° 5235, de 2005, renumerando-se o atual parágrafo
único como § 3º, de acordo com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
§ 1º A partir da publicação desta lei, a implementação da subvenção econômica, constante do caput, será executada, gradativamente, até atingir o universo de estabelecimentos
farmacêuticos credenciados, dentro do elenco
dos medicamentos abrangidos pelo sistema
de coparticipação, previstos nos incisos I e
III do art. 6º.
§ 2º A despesa com a subvenção econômica de que trata o caput será efetuada
até o valor da dotação orçamentária especíﬁ-
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ca consignada anualmente no Orçamento da
Seguridade Social.”
Justiﬁcação
A falta de parâmetros de referência, que permitam
medir a implementação da subvenção econômica nos
seus aspectos fundamentais, pode levar a distorções na
condução desse processo que desﬁgurem a intenção
de universalizar o acesso à assistência farmacêutica.
Neste sentido, convém amarrar a implementação
desse mecanismo de equalização de preços a determinados elementos que garantam esse objetivo, sem
perda da ﬂexibilidade do Poder Executivo, para aterse às limitações na disponibilidade de recursos, já que
existem na lei outros meios para modular a despesa
daí decorrente.
Dentre as várias possibilidades optou-se pelo
elenco de medicamentos e pelo universo de estabelecimentos farmacêuticos abrangidos pelo sistema de
co-participação, por traduzirem variáveis consistentes,
inclusive para efeito de avaliação, já que representam
a base sobre a qual se assenta a subvenção econômica, que é objeto dessa proposição.
Assim, resolveu-se incorporar a menção a ambas
como instrumento norteador da ação governamental,
que caracterize uma relação custo-benefício compensadora, a altura dos interesses e da expectativa
da população.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Rafael Guerra, PSDB; Antonio Carlos Pannunzio, ViceLíder do PSDB; Antonio Carlos Magalhães Neto,
Vice-Líder do PFL.
EMENDA ADITIVA Nº 4
(Do Sr. Rafael Guerra)
Acrescente-se art. 7º ao Projeto de Lei n° 5235,
de 2005, renumerando os demais artigos, com a seguinte redação:
“Art. 7º O Poder Executivo providenciará
a publicação semestral do volume mensal de
vendas de medicamentos, que contarem com
a subvenção econômica, indicando de modo
consolidado, a quantidade de unidades, os
respectivos valores de referência e os valores de despesa com a subvenção econômica,
por grupo de medicamentos abrangidos pelo
sistema de co-participação, além da discriminação dos medicamentos e apresentações
que os compõe.
Parágrafo único. Da publicação referida
no caput constarão ainda os valores de despesa da subvenção econômica no período e
a quantidade de estabelecimentos farmacêu-
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ticos abrangidos pelo sistema de coparticipação, no mesmo interregno, por unidade da
federação.”
Justiﬁcação
Para assegurar o acompanhamento da implementação da subvenção econômica e de sua eﬁcácia,
torna-se indispensável que a sociedade disponha de
um conjunto de informações que lhe permita aferir a
evolução e a os resultados desse processo.
Por tais razões, preconiza-se que em nome da
transparência, estas e outras informações, consideradas mínimas para a realização desse objetivo, sejam expressamente incorporadas ao texto do projeto
de lei.
Essa prestação de contas constitui dever inalienável do Poder Público, ao oferecer um benefício de
equalização de preços dessas magnitude, com recursos provenientes da arrecadação tributária, que deve
ser executado dentro de uma relação custo-benefício
compensadora, sem prejuízo da observância dos desejáveis critérios de equidade e eﬁcácia, inerentes a
uma ação dessa natureza.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Rafael Guerra, PSDB; Antonio Carlos Pannunzio, ViceLíder do PSDB; Antonio Carlos Magalhães Neto,
Vice-Líder do PFL.
EMENDA Nº 5
(Dep. Murilo Zauith e outros)
Art. 1º Dê-se ao caput do art. 1º deste PL a seguinte redação:
“Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a instituir subvenção econômica, que será
concedida às farmácias e drogarias varejistas
privadas, devidamente credenciadas, para
propiciar a disponibilização de medicamentos
especíﬁcos a baixo preço.”
Justiﬁcação
O mercado brasileiro acha-se aberto para que
outros tipos de estabelecimentos comerciais, que não
possuem natureza de estabelecimentos farmacêuticos
de dispensação, exponham à venda produtos farmacêuticos, a exemplo dos pequenos e grandes supermercados espalhados pelo País.
A presente emenda, além de esclarecer o texto da lei, tornando-o mais objetivo, visa impedir que
outros tipos de estabelecimentos, que comercializem
produtos farmacêuticos, reivindiquem o credenciamento para disponibilização de medicamentos especíﬁcos
a baixo preço.
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A especiﬁcidade dos medicamentos presume que
sua disponibilização está adstrita ao ramo de farmácias e drogarias, que dispensa atendimento especial
ao cliente e possuem, por força de lei, farmacêutico
de plantão, diverso do auto-atendimento praticado no
comércio comum.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Murilo
Zauith, Vice-Líder do PFL; Eduardo Paes, Vice-Líder
do PSDB; Lobbe Neto, Vice-Líder do PSDB.
EMENDA Nº 6
(Sr. Renato Casagrande e outros)
O art. 4º do PL nº 5.335/2005 passa ter a seguinte redação:
“Art. 4 Fica instituído, no âmbito do Ministério da Saúde, o Comitê Gestor Interministerial do Sistema de Co-participação, que
será integrado por:
I – um representante do Ministério da
Saúde;
II – um representante do Ministério da
Ciência e Tecnologia;
III – um representante do Ministério Previdência Social;
IV – um representante do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
V – um representante do Ministério da
Fazenda;
VI – um representante do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão. ” (NR)
Justiﬁcação
No contexto da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde (Lei no 8.080/90), que consagram a
saúde como direito de todos e dever do Estado, reaﬁrmando os princípios da universalidade, da integralidade
e da eqüidade, respeitando-se o caráter complementar
do setor privado, enquadram-se medidas destinadas
a assegurar o acesso universal a um elenco de medicamentos classiﬁcados como essenciais, fortalecendo
as estruturas dos serviços de saúde.
A Assistência Farmacêutica vem sendo concebida
como parte integrante da Política Nacional de Saúde,
envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, tendo o
medicamento como insumo essencial.
Nesse contexto, a Assistência Farmacêutica conﬁgura uma política norteadora para a formulação de
políticas setoriais, entre as quais se destacam as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de
desenvolvimento industrial e de formação de recursos
humanos, garantindo a intersetorialidade inerente ao
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sistema de saúde do País, o SUS, cuja implantação
envolve tanto o setor público como o setor privado de
atenção à saúde.
A inclusão dos fármacos e dos medicamentos,
como área estratégica para investimentos, por intermédio da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior, recentemente divulgada pelo governo federal,
representa mais uma linha de ação, cujos resultados
têm repercussão na Política de Assistência Farmacêutica e apontam para uma maior facilidade de acesso
da população brasileira aos medicamentos.
A subvenção econômica proposta no PL vai ao
encontro das diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior: garantia do acesso a medicamentos seguros, eﬁcazes e de qualidade, promoção
do uso racional de medicamentos, estímulo ao aumento da produção nacional e sustentável de fármacos e
insumos para medicamentos, aumento da produção
nacional e sustentável de medicamentos, estímulo ao
desenvolvimento da cadeia produtiva do setor farmacêutico, com geração de emprego e renda.
Pelos motivos citados, apresentamos essa emenda indicando os representantes dos Ministérios que
comporão o Comitê Gestor Interministerial por estes
estarem diretamente envolvidos com a implementação e o acompanhamento do proposto nesse Projeto
de Lei.
Sala das Sessões, em 19 de maio de 2005. –
Renato Casagrande, Líder do PSB; Paulo Rocha,
Líder do PT.
EMENDA Nº 7
O caput do art. 6º do Projeto de Lei Nº 5.235/2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º Caberá ao Ministério da Saúde,
por meio de ato especíﬁco, ouvido o Conselho
Nacional de Saúde, dispor sobre:”
Justiﬁcação
O poder discricionário do Ministério da Saúde
não pode ser absoluto, permitindo-lhe deﬁnir critérios
de credenciamento de estabelecimentos farmacêuticos
varejistas e ﬁxar critérios para a inclusão ou exclusão
de medicamentos no sistema de co-participação apenas conforme os aspectos sanitários, epidemiológicos,
ﬁscais e tributários ou de acordo com a relevância dos
agravos que impactam o sistema de saúde.
A presente emenda tem o propósito de democratizar a ﬁxação desses critérios, condicionando sua
deﬁnição à consulta ao Conselho Nacional de Saúde,
entidade que, por sua composição e amplitude, além de
ter plenas condições de auxiliar o Ministério da Saúde,
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certamente zelará pela transparência do programa e
por sua ﬁscalização em todo o país.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Alice Portugal, PCdoB; Jandira Feghali, PCdoB; Inácio Arruda, Vice-Líder do PCdoB; Fernando Coruja,
Vice-Líder do PPS; Roberto Brant, Vice-Líder do PFL;
Eduardo Paes, Vice-Líder do PSDB; Maninha, ViceLíder do PT.
EMENDA Nº 8
Dê-se aos Incisos I e II do art. 6º, do Projeto de
Lei nº 5.235/2005 a seguinte redação:
Art. 6º ...................................................
“I – estabelecer os termos do contrato de
adesão como instrumento de credenciamento
dos estabelecimentos farmacêuticos varejistas
ao sistema de co-participação, cujas cláusulas
considerarão aspectos sanitários, epidemiológicos, ﬁscais e tributários pertinentes, e estabelecerão preços máximos de comercialização,
de forma regionalizada, para os medicamentos
selecionados;”
II – os critérios para a inclusão e exclusão
dos medicamentos no sistema de co-participação, além daqueles referentes ao cumprimento
das cláusulas do contrato de adesão, ouvido o
Comitê Gestor Interministerial e considerada a
sua relevância para o enfrentamento dos agravos com impactos no sistema de saúde; e”
Justiﬁcação
O contrato de adesão, com cláusulas objetivas e
requisitos precisos, é o instrumento mais adequado e
transparente para permitir o credenciamento dos estabelecimentos farmacêuticos comerciais ao sistema
de co-participação, evitando eventuais distorções que
poderiam prejudicar o programa.
Além disso, para evitar o desvirtuamento do programa, torna-se imperioso a ﬁxação de cláusula que
preveja preços máximos de comercialização dos medicamentos incluídos no sistema de co-participação,
de forma a evitar que os laboratórios, aproveitando-se
da subvenção, promovam injustiﬁcada majoração de
seus preços. Caso esta limitação não seja estabelecida, o grande prejudicado será o paciente, vem que o
programa prevê a subvenção pelo preço de referência
do medicamento ﬁxado pelo Ministério da Saúde e não
estabelece qualquer mecanismo para coibir a majoração de seu preço pelo fabricante ou pelo varejista.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Alice Portugal, PCdoB; Jandira Feghali, PCdoB; Inácio Arruda, Vice-Líder do PCdoB; Fernando Coruja,
Vice-Líder do PPS; Roberto Brant, Vice-Líder do PFL;
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Eduardo Paes, Vice-Líder do PSDB; Maninha, ViceLíder do PT.
EMENDA Nº 9
Inclua-se no Projeto de Lei nº 5.235/2005 o seguinte Art. 2º, renumerando-se os demais:
“Art. 2º. A despesa com a subvenção
econômica de que trata o art. 1º será efetuada
até o valor da dotação orçamentária especíﬁca consignada anualmente no Orçamento da
Seguridade Social.
Parágrafo Único – Da dotação orçamentária prevista no caput será destinado um mínimo
de vinte por cento (20%) para ampliação da
produção de medicamentos dos laboratórios
públicos oﬁciais, federais e estaduais.
I – Havendo excedente entre o valor previsto no Orçamento da Seguridade Social e o
valor despendido com a subvenção econômica, este devera ser aplicado de acordo com o
previsto no parágrafo único.”
Justiﬁcação
A presente emenda pretende assegurar a ampliação dos recursos destinados aos laboratórios oﬁciais federais e estaduais para ampliar a produção dos
medicamentos que são distribuídos gratuitamente à
população nos postos e hospitais públicos.
Como a declarada intenção do PL 5.235/2005
é ampliar o acesso da população aos medicamentos
de que necessita, nada mais justo do que aplicar uma
parcela dos recursos orçamentários da Seguridade
Social destinados para tal ﬁm no fortalecimentos dos
laboratórios oﬁciais e na ampliação de sua produção.
O Orçamento da Seguridade Social que está
sendo utilizado para subvencionar a comercialização
de medicamentos fabricados pelos laboratórios privados beneﬁciará muito mais a população de baixa
renda se possibilitar a oferta de quantidade maior de
medicamentos distribuídos gratuitamente pela rede
pública de saúde.
Sala da Comissão, de maio de 2005. – Alice
Portugal, PCdoB; Jandira Feghali, PCdoB; Inácio
Arruda, Vice-Líder do PCdoB; Fernando Coruja, ViceLíder do PPS; Roberto Brant, Vice-Líder do PFL;
Eduardo Paes, Vice-Líder do PSDB; Maninha, ViceLíder do PT.
EMENDA ADITIVA Nº 10
Inclua-se ao art. 6º o seguinte parágrafo único:
“Parágrafo Único. Nos termos do art. 199,
§ 2º, da Constituição Federal, somente poderão ser credenciados no sistema de co-parti-
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cipação, os estabelecimentos farmacêuticos
varejistas sem ﬁns lucrativos.”
Justiﬁcação
A Constituição Federal em seu artigo 199 dispõe:
“Art. 199. A assistência à saúde é livre à
iniciativa privada.
§ 1º – As instituições privadas poderão
participar de forma complementar do sistema
único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio,
tendo preferência as entidades ﬁlantrópicas e
as sem ﬁns lucrativos.
§ 2º É vedada a destinação de recursos
públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com ﬁns lucrativos.”
As entidades privadas podem participar de forma
complementar do SUS, mas é vedada a destinação de
recursos públicos para a sua subvenção. E o art. 1º do
projeto é taxativo ao identiﬁcar que o Poder Executivo
ﬁca autorizado a instituir subvenção econômica, que
será concedida aos estabelecimentos farmacêuticos
varejistas privados. Por isso, para sanar qualquer inconstitucionalidade é preciso que a concessão de
subvenção ﬁque restrita aos estabelecimentos sem
ﬁns lucrativos.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2005. – Jandira Feghali, PCdoB; Alice Portugal, PCdoB; Inácio Arruda, Vice-Líder do PCdoB; Fernando Coruja, Vice-Líder do PPS; Roberto Brant, Vice-Líder do
PFL; Eduardo Paes, Vice-Líder do PSDB; Maninha,
Vice-Líder do PT.
EMENDA Nº 11
O Art. 1º do Projeto de Lei nº 5.235 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir subvenção econômica, que será
concedida aos estabelecimentos farmacêuticos
varejistas, devidamente credenciados, para
propiciar a disponibilização de medicamentos
especíﬁcos a baixo preço.
Parágrafo Único – Nos casos em que
forem disponíveis medicamentos genéricos,
apenas esses poderão se beneﬁciar da subvenção.”
Justiﬁcação
A modiﬁcação proposta pretende assegurar prioridade para a comercialização de medicamentos genéricos de forma a permitir aos pacientes a redução ainda
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maior no preço desses medicamentos e a incentivar a
ampliação da sua produção.
Sala da Comissão, de maio de 2005. – Alice
Portugal, PCdoB; Jandira Feghali, PCdoB; Inácio
Arruda, Vice-Líder do PCdoB; Fernando Coruja, ViceLíder do PPS; Eduardo Paes, Vice-Líder do PSDB;
Roberto Brant, Vice-Líder do PFL; Maninha, ViceLíder do PT.
EMENDA ADITIVA Nº 12
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Acrescente-se novo Artigo renumerando-se os
atuais :
“Art... Não poderão ser disponibilizados
no sistema de Co-Participação os medicamentos que compõem a relação de medicamentos
básicas disponibilizados nas unidades do Sistema Único de Saúde – SUS.”
Justiﬁcação
Apesar de termos claro que o governo pretende
fazer deste, um programa de complementaridade de
Assistência Farmacêutica, a emenda ora apresentada retira a possibilidade de comercialização os medicamentos que já são distribuídos gratuitamente nas
Unidades do Sistema Único de Saúde.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2005. – Vanessa Grazziotin, PCdoB; Mauro Benevides, ViceLíder do PMDB; Maninha, Vice-Lider do PT.
EMENDA ADITIVA Nº 13
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Acrescente-se Inciso IV, ao Art. 6º:
“IV – Poderão compor o elenco de medicamentos do sistema de Co-Participação, medicamentos genéricos, similares e de marca.”
Justiﬁcação
Todos os medicamentos registrados pela agência
reguladora cumprem os mesmos requisitos de qualidade e segurança, podendo ser disponibilizados nas
unidades do Sistema Único de Saúde – SUS, sem
apresentar riscos a população. Desta forma todos
poderão participar do sistema, desde que cumpram
outros requisitos, de preço e abastecimento exigidos
pelos setor público.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2005. – Vanessa Grazziotin, PCdoB; Mauro Benevides, ViceLíder do PMDB; Maninha, Vice-Lider do PT.
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EMENDA MODIFICATIVA Nº 14
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)
Acrescente-se novo Art. onde couber, procedendo-se a renumeração dos artigos:
“Art. ..... A concessão de subvenção econômica a que se refere o Art. 1º, somente poderá ser concedida aos estabelecimentos cujos
farmacêuticos responsáveis permanecerem
de forma obrigatória durante todo o horário de
funcionamento do estabelecimento”.
Parágrafo Único. Os estabelecimentos que descuprirem o disposto neste artigo perderão imediatamente o credenciamento a que se refere o Inciso I,
do Art. 6º.
Justiﬁcação
O medicamento é instrumento essencial às ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, desenvolvidas tanto no âmbito do setor público como
privado, nos diferentes níveis de complexidade.
Cabe ao proﬁssional farmacêutico a produção de
medicamentos e insumos, bem como a sua seleção,
programação, aquisição, distribuição, dispensação,
garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos visando
a melhoria da qualidade de vida da população.
O art. 24, da Lei nº 3.820/60, é claro ao estatuir
que farmácias e drogarias devem provar, perante os
Conselhos, terem proﬁssionais habilitados e registrados para o exercício de atividades para as quais
são necessários, cabendo a aplicação de multa aos
infratores.
A Lei nº 5.991/73 impõe obrigação administrativa às drogarias e farmácias no sentido de que “terão,
obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na
forma da lei” (art. 15), e que “a presença do técnico
responsável será obrigatória durante todo o horário de
funcionamento do estabelecimento” (§ 1º).
A obrigatoriedade da presença do farmacêutico no
estabelecimento como critério de seleção para obter a
subvenção econômica garante o acesso da população
a serviços e produtos seguros, eﬁcazes e com qualidade, sendo um mecanismo adequado para a regulação
e monitoração do mercado de insumos, possibilitando
o uso racional de medicamentos.
Sala das Comissões, 19 de maio de 2005. – Vanessa Grazziotin, PCdoB; Mauro Benevides, ViceLíder do PMDB; Maninha, Vice-Lider do PT.
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VIII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Luis Carlos Heinze) – Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Luis Carlos Heinze) – COMPARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:
RORAIMA
Dr. Rodolfo Pereira PDT
Total de Roraima: 1
AMAPÁ
Hélio Esteves PT
Total de Amapá: 1
PARÁ
José Priante PMDB
Nicias Ribeiro PSDB
Total de Pará: 2
AMAZONAS
Silas Câmara PTB
Total de Amazonas: 1
TOCANTINS
Darci Coelho PP
Total de Tocantins: 1
PIAUÍ
Marcelo Castro PMDB
Total de Piauí :1
PERNAMBUCO
Luiz Piauhylino PDT
Maurício Rands PT
Total de Pernambuco: 2
BAHIA
Aroldo Cedraz PFL
Zezéu Ribeiro PT
Total de Bahia: 2
MINAS GERAIS
Bonifácio de Andrada PSDB
Virgílio Guimarães PT
Total de Minas Gerais: 2
ESPÍRITO SANTO
Iriny Lopes PT
Rose de Freitas PMDB
Total de Espírito Santo: 2
RIO DE JANEIRO
André Costa PT
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL
Total de Rio de Janeiro: 2
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SÃO PAULO
Jovino Cândido PV
Telma de Souza PT
Total de São Paulo: 2
DISTRITO FEDERAL
Sigmaringa Seixas PT
Total de Distrito Federal: 1
MATO GROSSO DO SUL
Waldemir Moka PMDB
Total de Mato Grosso do Su: 1
PARANÁ
Hermes Parcianello PMDB
Total de Paraná: 1
RIO GRANDE DO SUL
Augusto Nardes PP
Nelson Proença PPS
Total de Rio Grande do Sul: 2
DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO
OS SRS.:
RORAIMA
Almir Sá PL PL/PSL
Francisco Rodrigues PFL
Suely Campos PP
Total de Roraima: 3
AMAPÁ
Coronel Alves PL PL/PSL
Davi Alcolumbre PFL
Eduardo Seabra PTB
Gervásio Oliveira PMDB
Janete Capiberibe PSB
Total de Amapá: 5
PARÁ
Ann Pontes PMDB
Babá S.Part.
Jader Barbalho PMDB
Nilson Pinto PSDB
Vic Pires Franco PFL
Zé Lima PP
Zenaldo Coutinho PSDB
Zequinha Marinho PSC
Total de Pará: 8
AMAZONAS
Carlos Souza PP
Francisco Garcia PP
Vanessa Grazziotin PCdoB
Total de Amazonas 3

Anselmo PT
Marinha Raupp PMDB
Natan Donadon PMDB
Total de Rondônia: 3
ACRE
Perpétua Almeida PCdoB
Ronivon Santiago PP
Total de Acre: 2
TOCANTINS
Eduardo Gomes PSDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Ronaldo Dimas PSDB
Total de Tocantins: 4
MARANHÃO
Antonio Joaquim PTB
Clóvis Fecury PFL
Dr. Ribamar Alves PSB
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Remi Trinta PL PL/PSL
Sarney Filho PV
Terezinha Fernandes PT
Total de Maranhão: 8
CEARÁ
Almeida de Jesus PL PL/PSL
André Figueiredo PDT
Aníbal Gomes PMDB
Ariosto Holanda PSDB
Arnon Bezerra PTB
Gorete Pereira PL PL/PSL
Inácio Arruda PCdoB
José Pimentel PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano PSDB
Marcelo Teixeira PMDB
Total de Ceará: 11
PIAUÍ
Átila Lira PSDB
Júlio Cesar PFL
Simplício Mário PT
Total de Piauí: 3
RIO GRANDE DO NORTE
Iberê Ferreira PTB
Nélio Dias PP
Ney Lopes PFL
Sandra Rosado PSB
Total de Rio Grande do Norte: 4
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PARAÍBA
Benjamin Maranhão PMDB
Carlos Dunga PTB
Enivaldo Ribeiro PP
Inaldo Leitão PL PL/PSL
Marcondes Gadelha PTB
Philemon Rodrigues PTB
Ricardo Rique PL PL/PSL
Wellington Roberto PL PL/PSL
Total de Paraíba: 8
PERNAMBUCO
Armando Monteiro PTB
Joaquim Francisco PTB
José Mendonça Bezerra PFL
Miguel Arraes PSB
Osvaldo Coelho PFL
Pedro Corrêa PP
Raul Jungmann PPS
Renildo Calheiros PCdoB
Ricardo Fiuza PP
Roberto Freire PPS
Total de Pernambuco: 10
ALAGOAS
Benedito de Lira PP
João Caldas PL PL/PSL
Jorge VI PSDB
Olavo Calheiros PMDB
Total de Alagoas: 4
SERGIPE
Bosco Costa PSDB
Heleno Silva PL PL/PSL
Jackson Barreto PTB
João Fontes PDT
Jorge Alberto PMDB
Total de Sergipe: 5
BAHIA
Claudio Cajado PFL
Daniel Almeida PCdoB
Edson Duarte PV
Fábio Souto PFL
Fernando de Fabinho PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Jairo Carneiro PFL
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PL PL/PSL
Jonival Lucas Junior PTB
José Rocha PFL
Josias Gomes PT

Luiz Alberto PT
Luiz Bassuma PT
Marcelo Guimarães Filho PFL
Mário Negromonte PP
Nelson Pellegrino PT
Pedro Irujo PL PL/PSL
Reginaldo Germano PP
Robério Nunes PFL
Total de Bahia: 21
MINAS GERAIS
Aracely de Paula PL PL/PSL
Carlos Melles PFL
Carlos Willian PMDB
Dr. Francisco Gonçalves PTB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Geraldo Thadeu PPS
João Magalhães PMDB
Lael Varella PFL
Leonardo Monteiro PT
Mário Heringer PDT
Mauro Lopes PMDB
Osmânio Pereira PTB
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PP
Total de Minas Gerais: 15
ESPÍRITO SANTO
Marcus Vicente PTB
Neucimar Fraga PL PL/PSL
Renato Casagrande PSB
Total de Espírito Santo: 3
RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Antonio Carlos Biscaia PT
Bernardo Ariston PMDB
Carlos Rodrigues PL PL/PSL
Carlos Santana PT
Deley PMDB
Dr. Heleno PMDB
Edson Ezequiel PMDB
Elaine Costa PTB
Fernando Lopes PMDB
Francisco Dornelles PP
Jandira Feghali PCdoB
Julio Lopes PP
Márcio Fortes PSDB
Miro Teixeira PT
Moreira Franco PMDB
Paulo Baltazar PSB
Paulo Feijó PSDB
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Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Sandro Matos PTB
Simão Sessim PP
Total de Rio de Janeiro: 23
SÃO PAULO
Amauri Gasques PL PL/PSL
Angela Guadagnin PT
Arlindo Chinaglia PT
Ary Kara PTB
Celso Russomanno PP
Cláudio Magrão PPS
Delﬁm Netto PP
Dimas Ramalho PPS
Durval Orlato PT
Edna Macedo PTB
Gilberto Nascimento PMDB
Iara Bernardi PT
João Herrmann Neto PDT
João Paulo Cunha PT
Luiz Carlos Santos PFL
Marcos Abramo PFL
Medeiros PL PL/PSL
Michel Temer PMDB
Milton Monti PL PL/PSL
Neuton Lima PTB
Orlando Fantazzini PT
Paulo Lima PMDB
Ricardo Izar PTB
Roberto Gouveia PT
Robson Tuma PFL
Vadão Gomes PP
Vicente Cascione PTB
Wanderval Santos PL PL/PSL
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB
Total de São Paulo: 30
MATO GROSSO
Pedro Henry PP
Ricarte de Freitas PTB
Teté Bezerra PMDB
Thelma de Oliveira PSDB
Welinton Fagundes PL PL/PSL
Total de Mato Grosso 5
GOIÁS
Barbosa Neto PSB
Capitão Wayne PSDB
Enio Tatico PL PL/PSL
João Campos PSDB
Jovair Arantes PTB
Leandro Vilela PMDB
Sergio Caiado PP
Total de Goiás :7
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MATO GROSSO DO SUL
Antônio Carlos Bifﬁ PT
Murilo Zauith PFL
Nelson Trad PMDB
Vander Loubet PT
Total de Mato Grosso do Sul: 4
PARANÁ
Abelardo Lupion PFL
Airton Roveda PTB
Alex Canziani PTB
Assis Miguel do Couto PT
Cezar Silvestri PPS
Chico da Princesa PL PL/PSL
Colombo PT
Dilceu Speraﬁco PP
Dr. Rosinha PT
Eduardo Sciarra PFL
José Borba PMDB
José Janene PP
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PP
Odílio Balbinotti PMDB
Oliveira Filho PL PL/PSL
Selma Schons PT
Takayama PMDB
Total de Paraná: 19
SANTA CATARINA
Edison Andrino PMDB
Gervásio Silva PFL
Jorge Boeira PT
Leodegar Tiscoski PP
Luci Choinacki PT
Mauro Passos PT
Total de Santa Catarina: 6
RIO GRANDE DO SUL
Alceu Collares PDT
Beto Albuquerque PSB
Cezar Schirmer PMDB
Darcísio Perondi PMDB
Eliseu Padilha PMDB
Francisco Turra PP
Júlio Redecker PSDB
Kelly Moraes PTB
Luciana Genro S.Part.
Maria do Rosário PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Onyx Lorenzoni PFL
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Paulo Pimenta PT
Pompeo de Mattos PDT
Wilson Cignachi PMDB
Total de Rio Grande do Sul: 16
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O SR. PRESIDENTE (Luis Carlos Heinze) – Encerro a sessão, convocando outra, para a próxima
sexta-feira, dia 27, às 9h.
AVISOS
PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS OU RECURSOS
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 5.296/2005 (PODER EXECUTIVO) – Institui as diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico
e a Política Nacional de Saneamento Básico – PNS.
SOBRESTA A PAUTA EM: 8/8/05 (46º dia)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-5-05
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 5
Sessões (Art. 216 § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados)
Nº 239/2005 (ANTÔNIO CARLOS BISCAIA) – Acrescenta inciso ao art. 8º e altera os artigos 25, 26, 27, 28
e 232 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
determinando que o número de vagas dos partidos e
blocos parlamentares na Mesa e nas Comissões seja
calculado com base no número de representantes eleitos por cada agremiação no último pleito.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1º-6-05
RECURSOS
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO – ART. 24, II, DO RI
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3º, combinado com ART. 132, § 2º, DO RI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § 1º, DO RI
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.494-A/2004 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Cidade
do Clima FM a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Carlos, Estado de São Paulo.
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DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 1.577-A/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Lagoense
– ASCOLAGO a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Lagoa Vermelha, Estado do
Rio Grande do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 1.604-A/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato que
autoriza a AADC – Associação Cultural Aracanguaense de Difusão Comunitária a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antônio
de Aracanguá, Estado São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 1.606-A/2005 (Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão Ondas
da Paz de Alto Rio Novo – ES a executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Alto Rio Novo,
Estado do Espírito Santo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
PROJETOS DE LEI:
Nº 3.367-A/2004 (ANTONIO CARLOS BISCAIA) – Altera o artigo 76 da Lei nº 9.099, de 26 de dezembro de
1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 3.584-B/2004 (PODER EXECUTIVO) – Dá nova
redação ao § 5º do art. 3º da Lei nº 8.948, de 8 de
dezembro de 1994, acrescido pelo art. 47 da Lei nº
9.649, de 27 de maio de 1998.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 4.333-A/2004 (ANN PONTES) – Altera o art. 1.180
da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 4.497-A/2004 (PODER EXECUTIVO) – Altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
– Código de Processo Civil, relativos ao Processo de
Execução e a outros assuntos.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
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1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CONTRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º, combinado com ART. 132, § 2º, DO RI

PROJETOS DE LEI

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE
PROJETO DE LEI:

Nº 4.080/2001 (IARA BERNARDI) – Torna obrigatória a
destinação de área para o estacionamento de veículos
de transporte de valores e dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 401/2003 ( FEU ROSA) – Eleva o índice de cálculo do crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/
Pasep e COFINS. (E seu apensado: PL nº 461/2003,
do Dep. Feu Rosa).
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 423/2003 (PAES LANDIM) – Fixa limite e alíquota
para contribuição previdenciária e pagamento de benefícios. (E seus apensados: PLs nºs 1553/2003, do Dep.
Lobbe Neto e 2188/2003, do Dep. Adelor Vieira).
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 436/2003 (PAES LANDIM) – Altera a redação do
art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 1.493/2003 (ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO)
– Acrescenta dispositivo ao art. 55 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, para permitir a contagem de
tempo de contribuição relativa a período de estudo
em seminários.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 2.329/2003 (PASTOR REINALDO) – Institui o cartão amamentação.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 2.524/2003 (CABO JÚLIO) – Acrescenta à Lei nº
9.611, de 19 de fevereiro de 1998, que “Dispõe sobre
o Transporte Multimodal de Cargas e dá outras providências”, um Capítulo IV-A, tratando do transporte de
cargas perigosas em rodovias nacionais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO – ART 54, DO RI
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ART.
144, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § 1º, DO RI

Nº 383/1999 (POMPEO DE MATTOS) – Institui a Loteria Municipal de prognósticos sobre o resultado de
sorteio de números, organizada nos moldes da loteria denominada jogo do bicho e revoga dispositivos
legais referentes a sua prática e determina outras
providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 68/2003 (CARLOS NADER) – “ Concede isenção
do Imposto Sobre Produto Industrializado aos pescadores na aquisição de embarcações e motores para
embarcações náuticas.”
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
PROJETOS DE LEI
Nº 30/2003 (BISMARCK MAIA) – Institui o Fundo de
Aquisição de Livros para as Universidades Públicas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 652/2003 (LUCIANO ZICA) – Altera a redação do
artigo 2º da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001,
que institui Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados, e álcool etílico combustível (Cide) e
dá outras providências.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 994/2003 (JÚLIO REDECKER) – Dispõe sobre o
Programa de Modernização de Máquinas (Modermáquina) para a Indústria Calçadista, Indústria de Curtumes
e Indústria de Componentes para Calçados e aﬁns.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 1.289/2003 (ALBERTO FRAGA) – Institui o seguro de vida para Policiais e Bombeiros Militares, Policiais Civis, Policiais Federais e Policiais Rodoviários
Federais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
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Nº 1.702/2003 (SERAFIM VENZON) – Acrescenta § 6º
ao art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para
determinar a ﬁliação facultativa do médico residente
ao Regime Geral de Previdência Social.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
Nº 2.161/2003 (CORONEL ALVES) – Dispõe sobre
ﬁnanciamento para casa própria aos integrantes dos
órgãos de Segurança Pública.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE
– ART. 164, § 1º, DO RI
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164, § 2º
E § 3º, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART.
164, § 2º, DO RI
PROJETOS DE LEI
Nº 120/1995 (FERNANDO GABEIRA) – Revoga o artigo 240 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal Brasileiro. (E seu apensado: PL
nº 4682/2004, do Dep. Fernando Coruja).
ÚLTIMA SESSÃO: 27-5-05
Nº 2.773/1997 (SILVIO PESSOA) – Altera a redação
do art. 231 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-5-05
Nº 3.355/1997 (WIGBERTO TARTUCE) – Modiﬁca a
redação do art. 220 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal. (E seu apensado:
PL nº 4429/1998, da Dep. Zulaiê Cobra).
ÚLTIMA SESSÃO: 27-5-05
Nº 6.007/2001 (WILSON SANTOS) – Autoriza municípios a formarem consórcio para implementar política
comum de desenvolvimento.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-5-05
Nº 6.354/2002 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) – Autoriza municípios a formarem consórcio para implementar
política comum de desenvolvimento.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-5-05
Nº 1.000/2003 (TELMA DE SOUZA) – Altera dispositivos do Decreto – Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940, Código Penal, para retirar anacronismos relativos
ao tratamento jurídico da mulher. (E seu apensado:
PL nº 3751/2004, do Dep. Coronel Alves).
ÚLTIMA SESSÃO: 27-5-05
Nº 4.439/2004 (TETÉ BEZERRA) – Revoga o inciso
VIII do Artigo 107 do Código Penal – Decreto-Lei nº
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2.848, de 7 de dezembro de 1940 – revogando causa
de extinção da punibilidade.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-5-05
4. DEVOLVIDO (S) AO (S) AUTOR (ES), nos termos
do artigo 137, § 1º, do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2º
(05 sessões)
PROJETO DE LEI
Nº 5.197/2005 (PAUDERNEY AVELINO) – Dispõe sobre
a competência do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA para aprovar os projetos de instalação, ampliação,
modernização ou diversiﬁcação de empreendimentos
industriais, na Zona Franca de Manaus, para o efeito
de concessão dos incentivos ﬁscais previstos no art.
3º da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e nos
arts. 1º a 3º da Medida provisória nº 2.199-14, de 24
de agosto de 2001.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 247/2005 (CELSO RUSSOMANNO) – Altera a Lei
Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que
“dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional”,
para impedir o juiz de ausentar-se injustiﬁcadamente
da respectiva Comarca.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-5-05
ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE
EXPEDIENTE DO MÊS DE MAIO DE 2005
Dia 27, 6ª-feira
10:00 FRANCISCO APPIO (PP – RS)
10:25 ZONTA (PP – SC)
10:50 PAES LANDIM (PTB – PI)
11:15 LUIZ PIAUHYLINO (PDT – PE)
11:40 ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE)
12:05 MARCONDES GADELHA (PTB – PB)
12:30 WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
12:55 JACKSON BARRETO (PTB – SE)
13:20 LAURA CARNEIRO (PFL – RJ)
Dia 30, 2ª-feira
15:00 SARNEY FILHO (PV – MA)
15:25 MILTON CARDIAS (PTB – RS)
15:50 REMI TRINTA (PL – MA)
16:15 JOSÉ PIMENTEL (PT – CE)
16:40 CEZAR SCHIRMER (PMDB – RS)
17:05 NICE LOBÃO (PFL – MA)
17:30 MARIA HELENA (PPS – RR)
17:55 MARCOS DE JESUS (PL – PE)
18:20 OSVALDO REIS (PMDB – TO)
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Dia 31, 3ª-feira
15:00 PAULO ROCHA (PT – PA)
15:25 PROFESSOR LUIZINHO (PT – SP)
ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-05
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 4.588/01 – do Sr. Henrique Fontana – que “modiﬁca a Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, proibindo a cobrança de ligação telefônica
interrompida por problemas técnicos e determinando
a prévia anuência da Agência Nacional de Telecomunicações sobre as mensagens disponibilizadas aos
usuários pelos prestadores de serviço de telecomunicações”. (Apensado: PL 6927/2002)
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA.
PROJETO DE LEI Nº 4.984/01 – do Sr. Ronaldo Vasconcellos – que “modiﬁca a Lei nº 9.472, de 16 de julho
de 1997, determinando a adoção de sistema de tarifa
ﬁxa para os serviços de telecomunicações prestados
em regime público”. (Apensado: PL 2180/2003)
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO.
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na cesta de serviços de telecomunicações e dá outras
providências”.
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA.
PROJETO DE LEI Nº 7.415/02 – do Sr. Pompeo de
Mattos – que “veda às empresas operadoras de Telefonia Celular, impor aos usuários de telefones celulares
pré-pagos, limite de tempo para a utilização de créditos
ativados”. (Apensados: PL 1897/2003, PL 2352/2003,
PL 3388/2004, PL 4182/2004 e PL 4441/2004)
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR.
PROJETO DE LEI Nº 3.067/04 – do Sr. Carlos Nader
– que “altera a Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978,
dispondo sobre a utilização dos serviços da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos para transportar
mantimentos, vestimentas, medicamentos e aﬁns para
Municípios em estado de calamidade pública”.
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA.
PROJETO DE LEI Nº 3.645/04 – do Sr. Carlos Nader
– que “ “Dispõe sobre bloqueador de celulares em presídios, casas de detenção, penitenciárias, cadeias e
distritos policiais e dá outras providências.””
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO.
PROJETO DE LEI Nº 4.054/04 – do Sr. Carlos Nader
– que “”Fixa prazo para que as operadoras de TV a
cabo efetuem a interrupção do serviço quando solicitada pelo usuário.””
RELATOR: Deputado ARIOSTO HOLANDA.
PROJETO DE LEI Nº 4.568/04 – do Sr. Carlos Nader
– que “ “Dispõe sobre a publicação nos classiﬁcados,
dos jornais, de advertência quando a exploração sexual e maus tratos contra crianças e adolescentes e
dá outra providências.””
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO.

PROJETO DE LEI Nº 5.269/01 – do Senado Federal
– PEDRO SIMON – (PLS 144/1999) – que “dispõe
sobre a veiculação de programação educativa para
crianças, por meio dos canais de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), e estabelece sanções pelo seu
descumprimento”. (Apensados: PL 2134/1996 (Apensados: PL 1568/1999 (Apensado: PL 7249/2002), PL
2029/1999, PL 2089/1999, PL 2415/1996, PL 2507/2000,
PL 3046/1997, PL 3235/2000, PL 3422/1997, PL
3573/2000, PL 3624/2000, PL 4052/1998 (Apensados:
PL 6333/2002 e PL 2125/2003) e PL 4360/1998), PL
6276/2002, PL 593/2003, PL 1622/2003, PL 2112/2003,
PL 2400/2003, PL 919/2003 (Apensado: PL 3013/2004),
PL 3408/2004, PL 3726/2004, PL 3930/2004, PL
4324/2004, PL 4337/2004 e PL 4846/2005)
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 6.865/02 – do Sr. Sérgio Miranda
– que “dispõe sobre a composição de itens de preços

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 02-06-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
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PROJETO DE LEI Nº 3.840/04 – do Sr. Mendes Ribeiro Filho – que “dá nova redação ao art. 30 da Lei nº
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os registros públicos”.
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 4.203/98 – do Sr. Paulo Rocha
– que “acrescenta inciso ao Art. 40 da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro”. (Apensados: PL 638/1999
e PL 4270/1998)
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 95/03 – do Sr. Paulo Rocha – que
“acrescenta artigo à Consolidação das Leis do Trabalho, a ﬁm de determinar que a dispensa por justa causa da empregada gestante ocorra após a respectiva
apuração em inquérito”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS.
PROJETO DE LEI Nº 483/03 – do Sr. Carlos Nader
– que “altera o art. 588 da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 3.653/97 – do Sr. Arlindo Chinaglia – que “dispõe sobre as perícias oﬁciais e dá outras
providências”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-05
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7.210, de 11 de julho de 1984, que “institui a Lei de
Execução Penal””.
RELATOR: Deputado MORONI TORGAN.
PROJETO DE LEI Nº 3.146/04 – do Sr. Antonio Carlos
Mendes Thame – que “acrescenta parágrafos ao art.
46 da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, que dispõe
sobre o “ Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) “, para ﬁxar valores máximos das contribuições
a ela devidas”.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.285/03 – do Sr. Inaldo Leitão – que “acrescenta parágrafo ao art. 506 da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.
RELATOR: Deputado NEY LOPES.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-05
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.980/99 – do Sr. Roberto Pessoa
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão do
tabagismo como causa da morte, quando do preenchimento do atestado de óbito”.
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES.
PROJETO DE LEI Nº 2.012/99 – do Sr. Ronaldo Vasconcellos – que “altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que “dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica”, de forma a proibir o uso de aparelhos
eletrônicos portáteis a bordo de aeronaves””.
RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO.

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 5.260/01 – da Sra. Laura Carneiro – que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990,
incluindo artigo após o art. 197 e inserindo §§ 3º e 4º
no art. 214”. (Apensado: PL 6151/2002)
RELATOR: Deputado RUBINELLI.

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 4.549/01 – do Sr. Bispo Rodrigues – que “dá nova redação ao art. 21 da Lei nº

PROJETO DE LEI Nº 90/03 – do Sr. Neuton Lima – que
“dispõe sobre a extinção do crédito tributário por meio
da dação em pagamento de bens imóveis”.
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE.
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PROJETO DE LEI Nº 4.763/05 – do Sr. Clóvis Fecury
– que “acrescenta o § 3º ao art. 4º da Lei nº 7.116, de
29 de agosto de 1983”.
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO.
PROJETO DE LEI Nº 5.100/05 – do Sr. Maurício Rands
– que “altera o inciso V e o parágrafo único do art. 1º,
o caput do art. 4º, o inciso II do art. 5º e o caput do art.
16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga o
art. 2º – A, e seu parágrafo único, da Lei nº 9.494, de
10 de setembro de 1997”.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO.
PROJETO DE LEI Nº 5.102/05 – do Sr. Rubinelli – que
“acrescenta o parágrafo único ao art. 71, da Lei nº 8.906,
de 04 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto
da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil,
ﬁxando a competência da Justiça Federal para julgar
os crimes praticados contra Advogados quando vinculado ao exercício proﬁssional”.
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.
B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (art. 54, I):
PROJETO DE LEI Nº 346/99 – do Sr. Roberto Pessoa
– que “estabelece a obrigatoriedade de os laboratórios farmacêuticos inscreverem nas embalagens e
rótulos de seus produtos alerta sobre a necessidade
de orientação médica para o uso de medicamentos”.
(Apensado: PL 3545/2000)
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD.
PROJETO DE LEI Nº 1.343/99 – do Sr. Alberto Fraga
– que “determina adaptação nos aparelhos com brinquedos e equipamentos dos parques de diversões”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO.
PROJETO DE LEI Nº 1.349/99 – do Sr. Inácio Arruda – que “obriga o Poder Público a realizar licitação
para contratar serviços para elaboração do Estudo de
Impacto Ambiental – EIA – e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental – RIMA”.
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
PROJETO DE LEI Nº 1.818/99 – do Sr. Pompeo de
Mattos – que “torna obrigatória a inclusão nas bulas
de medicamentos, de recomendações e advertências
sobre seu uso, em linguagem braile”.
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD.
PROJETO DE LEI Nº 1.914/99 – do Senado Federal
– Romero Jucá – (PLS 67/1999) – que “cria selo a ser
ﬁxado nos produtos que especiﬁca e dá outras providências”. (Apensado: PL 2975/2000)
RELATORA: Deputada ANN PONTES.
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PROJETO DE LEI Nº 2.063/99 – do Sr. Silas Brasileiro – que “dispõe sobre o Arquivo Zootécnico Nacional
dos Animais Domésticos de interesse econômico e dá
outras providências”.
RELATOR: Deputado ONYX LORENZONI.
PROJETO DE LEI Nº 2.249/99 – do Sr. Luiz Bittencourt
– que “obriga a veiculação de mensagens contra o uso
de drogas nos “sites” provedores de informações na
Internet, de responsabilidade de órgãos e entidades
da Administração Pública Federal”. (Apensado: PL
2977/2000)
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO.
PROJETO DE LEI Nº 4.075/01 – do Sr. Henrique Fontana – que “altera o art. 11 da Lei nº 9.656, de 3 de
junho de 1998, que “dispõe sobre os planos e seguros
privados de assistência à saúde””.
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA.
PROJETO DE LEI Nº 4.092/01 – do Sr. Professor Luizinho – que “institui o dia 28 de abril como Dia Nacional de Luto pelas Vítimas dos Acidentes e Doenças
do Trabalho”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS.
PROJETO DE LEI Nº 4.378/01 – do Sr. Gonzaga Patriota – que “denomina Rodovia Luiz Gonzaga a BR232 – estrada integrante do Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nº 5.917, de 10 de setembro de
1973”. (Apensado: PL 4712/2001)
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES.
PROJETO DE LEI Nº 4.878/01 – do Sr. Átila Lins – que
“altera a Redação do art. 41 da Lei nº 8.443, de 16 de
julho de 1992”.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL.
PROJETO DE LEI Nº 4.928/01 – do Sr. Ivan Valente
– que “institui o piso salarial dos Farmacêuticos e a
jornada de trabalho dos farmacêuticos”. (Apensados:
PL 6459/2002 e PL 6277/2002)
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI.
PROJETO DE LEI Nº 5.259/01 – do Sr. Lincoln Portela
– que “altera a redação do art. 39 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)”.
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO.
PROJETO DE LEI Nº 5.386/01 – do Sr. Rodrigo Maia
– que “dispõe sobre o cadastro e a inscrição para o uso
de aparelhos com simuladores de vôo e de estandes
e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER.
PROJETO DE LEI Nº 5.413/01 – do Sr. Pompeo de
Mattos – que “dispõe sobre o teor máximo de concen-
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tração de íon ﬂuoreto, nas águas minerais naturais e
nas águas puriﬁcadas adicionadas de sais, comercializadas no país”.
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO.

PROJETO DE LEI Nº 3.832/04 – do Sr. Carlos Nader
– que “”Dispõe sobre a permuta de nota ﬁscal por ingressos para evento esportivo, artístico ou cultural. “”
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR.

PROJETO DE LEI Nº 709/03 – da Sra. Perpétua Almeida – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exposição
de obras de artistas nacionais em prédios públicos da
União, de suas autarquias e fundações públicas”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO.

PROJETO DE LEI Nº 4.438/04 – do Senado Federal
– Tião Viana – (PLS 31/2004) – que “institui o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade”.
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI Nº 766/03 – do Sr. Pauderney Avelino – que “revoga o artigo 32 da Lei nº 10.522, de 19
de julho de 2002, que “dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências””.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
PROJETO DE LEI Nº 1.157/03 – do Sr. Rogério Silva
– que “acrescenta inciso VII e parágrafo 7º ao art. 1º da
Lei nº 9.755, de 16 de dezembro de 1998, ampliando a
relação dos dados e informações divulgados, em página da rede mundial de computadores, pelo Tribunal
de Contas da União”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PROJETO DE LEI Nº 2.049/03 – do Senado Federal
– Vasco Furlan – que “institui o Dia Nacional de Combate à Dengue”.
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO.
PROJETO DE LEI Nº 2.811/03 – do Senado Federal
– Hélio Costa – que “denomina “Deputado Raul Belém” o trecho da rodovia BR-050 compreendido entre
a Ponte Wagner Estelita Campos (km “0”), na divisa
dos Estados de Goiás e Minas Gerais, e o Município
de Uberlândia, em Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA.
PROJETO DE LEI Nº 2.958/04 – do Sr. Walter Pinheiro
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação
de placas publicitárias de campanha permanente de
combate à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis nos banheiros públicos”.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.
PROJETO DE LEI Nº 3.468/04 – do Sr. Fernando Coruja – que “altera dispositivos do Decreto-Lei n°467,
de 13 de fevereiro de 1969, dispõe sobre a utilização
de nomes genéricos em medicamentos de uso veterinário, e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS.
PROJETO DE LEI Nº 3.540/04 – do Sr. Raimundo Santos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de aﬁxação
de avisos nas portas externas dos elevadores instalados nas ediﬁcações públicas e particulares”.
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO.

PROJETO DE LEI Nº 4.505/04 – do Sr. Jamil Murad
– que “dispõe sobre o reconhecimento do dia 26 de
outubro como o Dia Nacional dos Trabalhadores Metroviários”.
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO.
PROJETO DE LEI Nº 4.539/04 – da Sra. Iriny Lopes
– que “institui o dia 6 de dezembro como Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência
contra as Mulheres”
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 30/05/2005)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.867/05 – do Sr. Carlos Nader
– (PL 4454/1998) – que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos de defesa do consumidor dar publicidade, anualmente, ao cadastro dos fornecedores e
prestadores de serviços cujas atuações sejam, comprovadamente, lesivas aos consumidores.””
RELATOR: Deputado NEUTON LIMA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.213/00 – do Sr. Bispo Rodrigues – que “acrescenta o art. 109-A à Lei nº 9.472,
de 16 de julho de 1997”. (Apensados: PL 4003/2001,
PL 4027/2001, PL 4032/2001, PL 4069/2001, PL
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4239/2001, PL 4272/2001, PL 4444/2001, PL 4638/2001,
PL 4779/2001, PL 5415/2001, PL 6293/2002, PL
6375/2002, PL 6532/2002, PL 272/2003, PL 642/2003,
PL 1177/2003, PL 2767/2003, PL 3400/2004, PL
3830/2004, PL 4312/2004, PL 4434/2004, PL 4756/2005
e PL 4861/2005)
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT.

PROJETO DE LEI Nº 5.178/05 – do Sr. Celso Russomanno – que “dispõe sobre a cassação da eﬁcácia da
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda – CNPJ / MF e, conseqüentemente, do registro no órgão regulador competente
na hipótese que especiﬁca”.
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL.

PROJETO DE LEI Nº 665/03 – do Sr. Rogério Silva –
que “altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que “Dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos previstos no art.
175 da Constituição Federal, e dá outras providencias”,
prevendo o ressarcimento dos usuários que realizarem
investimentos visando a expansão da rede de serviços
públicos, na forma que determina”.
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 30/05/2005)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.165/05 – da Sra. Alice Portugal
– que “acrescenta §§ 3.º e 4.º ao art. 4.º da Medida
Provisória n.º 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, para
impedir a renovação dos contratos ﬁrmados entre instituições ﬁnanceiras privadas e Estados e Municípios
com base no § 1.º do art. 4.º da mencionada Medida
Provisória”.
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO.
PROJETO DE LEI Nº 5.204/05 – do Sr. Eduardo Paes
– que “institui na Cidade do Rio de Janeiro / RJ, o Pólo
Internacional Rio de Seguros e Resseguros e cria incentivos para as empresas do mercado de seguros e
resseguros com sede no estado do Rio de Janeiro”.
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-05
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 3.662/04 – do Sr. Luiz Carlos
Santos – que “concede incentivo ﬁscal às empresas
que criarem programas de custeio do ensino fundamental, médio e superior, para seus funcionários e
dependentes”.
RELATOR: Deputado REGINALDO LOPES.

AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 30/05/2005)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 207/99 – do Sr. Alberto Fraga
– que “estabelece as condições de quitação do ﬁnanciamento da casa própria ao término do contrato”. (Apensados: PL 2172/1999 (Apensado: PL 2475/2000 (Apensado: PL 4531/2004)), PL 2764/2000 e PL 3735/2004)
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.537/04 – do Sr. Carlos Nader
– que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade de cinemas,
teatros e estabelecimentos noturnos com sonorização
eletrônica e ao vivo, terem luz de emergência e gerador de energia elétrica.””
RELATOR: Deputado JOÃO MAGNO.
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-05
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.021/03 – do Sr. Carlos Abicalil
– que “dispõe sobre o conteúdo de ﬁlmes exibidos pelas empresas de transporte coletivo público”.
RELATORA: Deputada FÁTIMA BEZERRA.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 30/05/2005)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:
PROJETO DE LEI Nº 1.194/03 – do Sr. Bispo Wanderval – que “altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, para permitir o depósito do saldo das contas
vinculadas em fundos de pensão”.
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO.
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do Ministério Público nos processos envolvendo execuções judiciais e extrajudiciais de mutuários da casa
própria por parte dos Agentes Financeiros operadores
do Sistema Financeiro da Habitação”.
RELATOR: Deputado VIGNATTI.
B – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):
PROJETO DE LEI Nº 3.477/00 – do Sr. Ronaldo Vasconcellos – que “especiﬁca que os programas de incentivo ao turismo ﬁnanciados, no todo ou em parte,
por instituições ﬁnanceiras oﬁciais deverão considerar
normas e padrões de qualidade e de responsabilidade
ambiental comprovados e reconhecidos”.
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO.
PROJETO DE LEI Nº 4.282/04 – do Poder Executivo
– (MSC 680/2004) – que “altera o valor da pensão especial concedida a Mário Kozel e Terezinha Lana Kozel
pela Lei nº 10.724, de 20 de agosto de 2003”.
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 31-05-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)

PROJETO DE LEI Nº 3.792/04 – da Sra. Laura Carneiro – que “dispõe sobre a concessão de empréstimo ﬁnanceiro a pessoas que queiram empreender e
gerar emprego e renda, criando o programa “Talento
Empreendedor””.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

PROJETO DE LEI Nº 3.820/04 – do Sr. Rubinelli – que
“acrescenta o inciso III, ao art. 3º, da Lei nº 5.768, de
20 de dezembro de 1971, que altera a legislação sobre
distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, valebrinde ou concurso, a título de propaganda, estabelece
normas de proteção à poupança popular, e dá outras
providências”. (Apensado: PL 3887/2004)
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO.

PROJETO DE LEI Nº 5.760/01 – do Senado Federal
– PAULO HARTUNG – (PLS 255/2000) – que “dá nova
redação ao art. 6º e acrescenta o art. 10-A à Lei nº
9.469, de 10 de julho de 1997, para, nos termos dos
§§ 3º e 4º do art. 100 da Constituição Federal, com
a redação da Emenda Constitucional 30, de 2000, e
o teor da Lei nº 10.099, de 19 de dezembro de 2000,
que altera a Lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, regulamentando o disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, (....),conceituar as obrigações de pequeno valor e disciplinar o pagamento de obrigações
de pequeno valor e do crédito de natureza alimentícia
devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença
judiciária transitada em julgado – precatório”. (Apensados: PL 3535/2000 e PL 7362/2002)
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-05

PROJETO DE LEI Nº 4.264/04 – do Sr. Julio Lopes
– que “institui isenção de tributos federais para defensivos agrícolas”.
RELATOR: Deputado ZONTA.
PROJETO DE LEI Nº 4.420/04 – da Sra. Ann Pontes
– que “altera a Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004,
para reduzir as alíquotas da contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS, incidentes nas operações de
importação e de comercialização no mercado interno
de produtos derivados do milho”.
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA.
PROJETO DE LEI Nº 5.195/05 – da Sra. Laura Carneiro – que “determina a obrigatoriedade da participação

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
A – Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária (art. 54):

Maio de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº 4.692/04 – TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL – (OF 7630/2004) – que “extingue e cria
cargos e funções nos quadros de pessoal do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES.
PROJETO DE LEI Nº 4.957/05 – do Poder Executivo –
(MSC 967/2004) – que “dispõe sobre a criação do Plano
Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA.
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 30/05/2005)
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 5.162/05 – do Sr. Paulo Feijó – que
“dispõe sobre mecanismos de incentivo a projetos de proteção ao meio ambiente e doações ao Fundo Nacional de
Meio Ambiente, instituído pela Lei nº 7.797, de 1989”.
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN.
PROJETO DE LEI Nº 5.183/05 – da Sra. Laura Carneiro – que “obriga as empresas concessionárias dos
serviços de distribuição de água e energia elétrica a
incluírem, em suas faturas mensais, mensagens de
esclarecimento sobre racionalização de consumo”
RELATORA: Deputada KELLY MORAES.
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Especial – VPE, devida aos militares da Polícia Militar
do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, altera a distribuição de Quadros, Postos e Graduações destas Corporações, dispõe sobre a
remuneração das Carreiras de Delegado de Polícia do
Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal, e
dá outras providências”.
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI.
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-05-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.634/92 – OSVALDO BENDER
– que “introduz alterações na Lei nº 6.496 , de 7 de
dezembro de 1977, que institui a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART , na prestação de serviços
de engenharia , arquitetura e agronomia”
RELATOR: Deputado VICENTINHO.
PROJETO DE LEI Nº 2.350/03 – do Sr. Marcelo Guimarães Filho – que “dispõe sobre a presunção de inexistência
de débitos anteriores com o pagamento da última conta
de luz, água e telefone e dá outras providências”.
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO LERÉIA.
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
AVISOS

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 30/05/2005)

AVISOS

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (5 SESSÕES)

PROJETO DE LEI Nº 4.644/04 – do Senado Federal
– Cesar Borges – (PLS 230/2003) – que “altera os arts.
75 e 76 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de
1966, para regular o prazo de admissão temporária de
embarcação estrangeira”.
RELATOR: Deputado JOSÉ ROCHA.

DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 4.744/05 – do Poder Executivo – (MSC 21/2005) – que “altera o art. 6º da Lei nº
5.895, de 19 de junho de 1973, que autoriza o Poder
Executivo a transformar a autarquia Casa da Moeda
em empresa pública”.
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI.
PROJETO DE LEI Nº 5.030/05 – do Poder Executivo
– (MSC 195/2005) – que “institui a Vantagem Pecuniária

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 30-05-05
Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º)
PROJETO DE LEI Nº 2.977/04 – do Sr. Eduardo Cunha
– que “cria a obrigatoriedade de realização de exames
médicos trimestrais para os atletas brasileiros a ﬁm de
veriﬁcar a saúde, e cria a Comissão Esportiva de Pre-
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venção e Assistência de Acidentes Desportivos – CEPAAD”. (Apensados: PL 2995/2004 e PL 2996/2004)
RELATOR: Deputado ALCESTE ALMEIDA.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
(DIA 30/05/2005)
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 2.709/03 – do Sr. Milton Monti – que
“dispõe sobre a renovação e reciclagem da frota nacional
de veículos automotores”. (Apensado: PL 2796/2003)
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHILES.
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (5 SESSÕES)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-06-05
Substitutivo (Art. 119, II e §1º)
AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO
PROJETO DE LEI Nº 3.086/04 – do Sr. Luis Carlos
Heinze – que “determina a inclusão de dado referente à capacidade máxima de tração do veículo em seu
Certiﬁcado de Licenciamento Anual”.
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO.
II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 106-A, DE 1999, DO SENHOR LEUR
LOMANTO, 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).

Maio de 2005

Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202,
§3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 106/99
– do Sr. Leur Lomanto – que “suprime o parágrafo 7º,
do art. 14 da Constituição Federal”. (Apensados: PEC
138/1999 e PEC 147/1999)
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA.
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 199-A, DE 2003, QUE “ALTERA A REDAÇÃO DA ALÍNEA “B” E ACRESCENTA ALÍNEA
“C” AO INCISO XXIII DO ART. 21, E ALTERA A
REDAÇÃO DO INCISO V DO ART. 177 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA EXCLUIR DO MONOPÓLIO DA UNIÃO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE
MEIA-VIDA CURTA, PARA USOS MÉDICOS,
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS”.
AVISOS
PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)
DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-05
Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202,
§3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 199/03
– do Senado Federal – Jorge Bornhausen – que “altera a redação da alínea “b” e acrescenta alínea “c” ao
inciso XXIII do art. 21, e altera a redação do inciso V
do art. 177 da Constituição Federal, para excluir do
monopólio da União a produção, comercialização e
utilização de radioisótopos de meia-vida curta, para
usos médicos, agrícolas e industriais”.
RELATORA: Deputada KÁTIA ABREU.
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”.

AVISOS

AVISOS

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE
EMENDAS (10 SESSÕES)

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (10 SESSÕES)

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-05

DECURSO: 5ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 03-06-05
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Proposta de Emenda à Constituição (Art. 202,
§3º)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200/03
– do Sr. Nilton Capixaba e outros – que “altera o art. 89
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
incorporando os servidores do extinto Território Federal
de Rondônia aos Quadros da União”.
RELATOR: Deputado AGNALDO MUNIZ.
III – COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
AVISOS
PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO
DE EMENDAS (16 DIAS)
Decurso: 3º Dia
Último Dia: 09/06/2005
PROJETO DE LEI Nº 04/2005-CN, que “dispõe sobre
as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de
2006 e dá outras providências.
RELATOR: Deputado GILMAR MACHADO
IV – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES
PERMANENTES
ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS
COMISSÕES
EM 25/05/2005:
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Desenvolvimento Rural:
INDICAÇÃO Nº 4.690/2005
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática:
TVR Nº 610/2005
Comissão de Minas e Energia:
PROJETO DE LEI Nº 1.181/2003
Comissão de Seguridade Social e Família:
PROJETO DE LEI Nº 5.218/2005
(Encerra-se a sessão às 20 horas e 2
minutos.)
PARECERES
*PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nº 2-B, DE 2003
(Do Sr. Gonzaga Patriota e outros)
Acrescenta artigos 90 e 91 ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,
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possibilitando que os servidores públicos
requisitados optem pela alteração de sua
lotação funcional do órgão cedente para o
órgão cessionário; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade (Relator: Deputado Roberto Magalhães) e da Comissão Especial
pela aprovação nos termos do parecer do
relator, com substitutivo (Relator: Deputado
Philemon Rodrigues).
* Proposta inicial publicada no DCD de
11-6-03
PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL
SUMÁRIO
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
I – Relatório
A proposição epigrafada trata do acréscimo de
dois artigos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias – ADCT. O primeiro de tais dispositivos
concede aos servidores públicos federais, estaduais ou
municipais que se encontrem cedidos a outros órgãos
há mais de três anos o direito de opção pela “efetivação de sua lotação no órgão cessionário”. O segundo
dispositivo apenas delimita o alcance do anterior, esclarecendo que a norma aventada apenas se aplica
àqueles investidos no cargo efetivo ocupado de forma
lícita, ou seja, mediante concurso público, se posterior
a 5 de outubro de 1988, ou de acordo com a legislação
então vigente, se anterior a tal data.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou parecer pela admissibilidade da proposta.
O prazo regimentalmente determinado foi aberto
em 14 de abril de 2005 e encerrado em 28 de abril de
2005, sem que fosse apresentada qualquer emenda
perante esta Comissão Especial.
II – Voto do Relator
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a
obrigatoriedade do provimento de cargos da administração mediante concurso público. Todavia, o Poder
Público, ao invés de adotar um planejamento consistente e objetivo de provisão de recursos humanos, via
concurso, preferiu, durante anos seguidos, suprir suas
necessidades funcionais imediatas por meio do mecanismo da requisição. Eﬁciente, em um primeiro momento, tal medida terminou se mostrando inadequada.
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É inegável a notária inconveniência da situação de
milhares de servidores públicos que, cedidos por seus
órgãos há anos, encontram-se em situação precária,
que pode ser revertida a qualquer momento, gerando
intranqüilidade para os servidores e seus familiares.
Tal situação não interessa nem aos servidores nem à
administração pública.
Nada obstante a intenção meritória do autor, entendemos que a solução para este problema precisa
ser delimitada de forma mais especíﬁca, ser balizada por critérios suﬁcientemente objetivos e estar em
absoluta consonância com os princípios inscritos na
Carta Magna, pelo que se impõem algumas alterações
ao texto original.
Com este ﬁm, entendemos ser necessário explicitar de maneira inequívoca que não se trata de
promover qualquer tipo de ascensão funcional, terminantemente proibida pelo Texto Constitucional, nem
de burlar os regramentos dos regimes jurídicos dos
servidores públicos, que prevêem que sejam respeitadas as atribuições compatíveis com o cargo de ingresso do servidor.
Por ﬁm, também a forma da proposição demandou pequenos reparos. Afora a adequação da terminologia utilizada, a técnica legislativa impôs a transformação do segundo artigo proposto em parágrafo
do artigo anterior, ao qual se subordina. Tal correção,
a seu turno, implica a adaptação da própria ementa
da proposição.
Face o exposto, votamos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2003, na forma do Substitutivo anexo.
Sala da Comissão, de 2005. – Deputado Philemon Rodrigues, Relator.
SUBSTITUTIVO DO RELATOR À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2003
(Do Sr. Gonzaga Patriota e outros)
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, possibilitando que servidores públicos requisitados
optem pela alteração de sua vinculação
funcional do árgão cedente para o órgão
cessionário.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitárias passa a vigorar acrescido do seguinte
art. 95:
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“Art. 95. Os servidores da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios,
ocupantes de cargo efetivo, que se encontrem
cedidos a outro órgão, por meio de requisição,
em exercício continuado há mais de três anos
poderão optar pela efetivação em cargo do órgão cessionário de atribuições semelhantes e
do mesmo nível de escolaridade, especialidade
ou habilitação proﬁssional do cargo efetivo do
órgão de origem.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos servidores cuja investidura haja observado as
correspondentes normas constitucionais e ordinária
anteriores a 5 de outubro de 1988, ou, se posterior a
esta data, tenha derivado de aprovação em concurso
público de provas ou de provas e de títulos, na forma
do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.”
Art. 2º O prazo para exercício da opção a que se
refere o art. 95 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias será de noventa dias, a contar da data de
publicação desta emenda.
Art. 3º Esta emenda constitucional entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala das Sessões, de de 2005. – Deputado Philemon Rodrigues, Relator.
Parecer da Comissão
A Comissão Especial destinada a proferir parecer
à Proposta de Emenda à Constituição nº 2-A, de 2003,
do Senhor Deputado Gonzaga Patriota, 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 órgão cessionário”, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 2-A, de 2003, com substitutivo, nos termos do
parecer do relator.
Participaram da votação os Deputados Carlos Alberto Leréia, Geraldo Thadeu, Gervásio Silva, Gonzaga
Patriota, Jovair Arantes, Macelo Ortiz, Mauro Benevides,
Osvaldo Reis, Philemon Rodrigues, Reinaldo Betão,
Sandra Rosado, Vilmar Rocha, Wasny de Roure, Wilson Santiago, Zé Geraldo, João Campos, José Militão,
Leodegar Tiscoski, Luciano Castro, e Medeiros.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2005. –Deputado Reinaldo Betão, Presidente – Deputado Philemon Rodrigues, Relator.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2003
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, possibilitando que servidores públicos requisitados
optem pela alteração de sua vinculação
funcional do órgão cedente para o órgão
cessionário.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte
art. 95:
“Art. 95. Os servidores da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos municípios,
ocupantes de cargo efetivo, que se encontrem
cedidos a outro órgão, por meio de requisição,
em exercício continuado há mais de três anos,
poderão optar pela efetivação em cargo do órgão cessionário de atribuições semelhantes e
do mesmo nível de escolaridade, especialidade
ou habilitação proﬁssional do cargo efetivo do
órgão de origem.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos servidores cuja investidura haja observado as
correspondentes normas constitucionais e ordinárias
anteriores a 5 de outubro de 1988, ou, se posterior a
esta data, tenha derivado de aprovaçao em concurso
público de provas ou de provas e de títulos, na forma
do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal.”
Art. 2º O prazo para exercício da opção a que se
refere o art. 95 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias será de noventa dias, a contar da data de
publicação desta emenda.
Art. 3º Esta emenda constitucional entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 11 de maio de 2005. – Deputado Reinaldo Betão, Presidente – Deputado Philemon Rodrigues, Relator.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 33-A, DE 2003
(Do Sr. Davi Alcolumbre)
Dispõe sobre a autorização aos Estados para legislar sobre propaganda comer-
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cial, nos termos do art. 22, parágrafo único,
da Constituição Federal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania pela inconstitucionalidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição (relator: Dep. José Eduardo
Cardozo).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
O projeto de lei sob exame prevê que “os Estados
poderão legislar sobre a propaganda comercial, atendidas as normas gerais dispostas em lei federal”.
Na Justiﬁcação, o Autor argumenta que a proposição, tendo em conta as diversas culturas do País,
permite que os Estados possam dispor sobre o tema
de acordo com os interesses de sua população.
Chega-nos, assim, a matéria para que esta Comissão examine a sua constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa e, ainda, opine sobre o mérito.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Quanto a constitucionalidade formal, constato
que não há qualquer violação aos preceitos magnos
relativos ao processo legislativo, de vez que a matéria é de competência da União e não há reserva de
iniciativa.
No que respeita à constitucionalidade material,
conforme expressa a própria ementa, o projeto encontra amparo no art. 22, parágrafo único, da Constituição Federal, que assim determina: “Lei complementar
poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões
especíﬁcas das matérias relacionadas neste artigo”.
Ao examinar os demais aspectos técnicos pertinentes a esta Comissão, veriﬁco que a proposição sob
comento foi elaborada segundo os ditames da melhor
técnica legislativa e contempla os requisitos essenciais
de juridicidade.
Contudo, no que tange ao mérito, depois de reﬂetir sobre o tema, conclui que a mudança não seria
benéﬁca.
Muito embora não se possa desprezar a existência
de regionalismos, das peculiaridades de cada Estado,
há que se reconhecer que sobre estas se sobrepõem
vários outros aspectos da vida social que são metaregionais, como por exemplo, a saúde pública, trânsito,
segurança pública, censura, direito à informação etc.
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Tais elementos sociais, pelo seu caráter transterritorial
e transdisciplinar, merecem ter o mesmo tratamento
publicitário, de forma a preservar o perﬁl nacional e,
o mais importante, a identidade cultural do cidadão
brasileiro, a despeito de todas as pequenas diferenças regionais.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei Complementar n.º 33, de 2003, e, quanto
ao mérito, pela sua rejeição.
Sala da Comissão, 21 de outubro de 2004. – Deputado José Eduardo Cardozo, Relator.
REFORMULAÇÃO DE VOTO
Tendo em vista ponderações feitas no âmbito desta Comissão e diante de precedentes com relação â
matéria objeto desta Proposição, reformulo meu voto,
nos termos a seguir.
O parágrafo único do art. 22 da Constituição Federal dispõe que “Lei Complementar poderá autorizar
os Estados a legislar sobre questões especíﬁcas das
matérias relacionadas neste artigo”
Entre essas matérias, inclui-se a propaganda
comercial, conforme prevê o inciso XXIV do artigo
supracitado.
Desse modo, não se pode transferir a competência in totum aos Estado, mas, tão-somente, questões especíﬁcas. Não é este o caso do Projeto de Lei
Complementar nº 33/03, que se refere a propaganda
comercial como um todo, deixando de especiﬁcar que
aspectos da propaganda comercial passariam a ser
regulamentada pelos Estados.
Se este Projeto fosse aprovado, estaríamos criando competência concorrente para a União e os Estados legislarem sobre propaganda comercial, quando
a Constituição estabelece a competência privativa da
União para legislar sobre essa matéria.
Por esses argumentos, reformulo meu Parecer
e voto pela inconstitucionalidade, injuridicidade, boa
técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei Complementar nº 33, de 2003.
Sala da Comissão, 24 de maio de 2005. – Deputado José Eduardo Cardozo, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei Complementar nº 33/2003, nos termos
do Parecer, com complementação, do Relator, Deputado José Eduardo Cardozo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Maio de 2005

Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Wilson Santiago e Roberto Magalhães – Vice-Presidentes, Ademir Camilo, Alceu Collares, Antonio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Mota, Carlos
Rodrigues, Gonzaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, João Almeida,
João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Maurício Rands,
Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Pellegrino,
Nelson Trad, Ney Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Afonso, Professor Luizinho,
Reginaldo Germano, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente
Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wagner Lago,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Agnaldo Muniz, André
de Paula, Coriolano Sales, Fernando Coruja, Jaime
Martins, José Pimentel, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Leonardo Picciani, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides, Ricardo Barros e Sérgio Caiado.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 62-A, DE 2003
(Do Sr. Inaldo Leitão)
Introduz alterações na Lei nº 4.737,
de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral;
tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa
e, no mérito, pela aprovação (relator: Dep.
Roberto Magalhães).
Despacho: À Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
Trata-se de Projeto de Lei Complementar de autoria do nobre Deputado Inaldo Leitão, que introduz
alterações no Código Eleitoral, com vistas a impedir a
interrupção do mandato dos Corregedores eleitorais
em ano de eleições.
Na Justiﬁcativa, o autor ressalta a conveniência
da proposição, aﬁrmando que o trabalho do Corregedor poderá ser prejudicado caso ocorra solução de
continuidade em momento crucial como é o ano de
eleições.
Nos termos do artigo 32, III, a e e, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cumpre a esta
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Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
pronunciar-se acerca da constitucionalidade, da juridicidade, da regimentalidade, da técnica legislativa,
bem como sobre o mérito do projeto de lei complementar, que tramita em regime de prioridade (RICD,
art. 151, II, b, 1).
É o relatório.
II – Voto do Relator
Trata-se de tema concernente ao direito eleitoral. Nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição
Federal, a competência legislativa sobre a matéria é
privativa da União, cabendo ao Congresso Nacional
sobre ela dispor (CF, art. 48, caput). A iniciativa do parlamentar é legítima, fundada no que determina o artigo
61 da Carta da República, não incidindo, na espécie,
quaisquer das reservas à sua iniciativa.
Como ressaltado pelo autor na Justiﬁcação, é a
lei complementar a espécie normativa adequada ao ﬁm
pretendido, tendo a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral ﬁxado entendimento segundo o qual o Código
Eleitoral (Lei n.º 4.737/65) é tido como lei complementar no que respeita à organização da Justiça Eleitoral,
que se pretende alterar.
Veriﬁcado o atendimento aos requisitos constitucionais formais, constatamos, de igual forma, o
atendimento aos requisitos materialmente constitucionais, não havendo reparos à constitucionalidade ou à
juridicidade da proposição, que resta bem inserida no
ordenamento jurídico nacional.
No que concerne à técnica legislativa, temos por
bem sugerir que na redação ﬁnal, seja inserida vírgula após a palavra “pleito”, em ambos os parágrafos
da redação proposta, obedecidos os preceitos da Lei
Complementar n.º 95, de 1998.
Por ﬁm, no mérito, entendemos oportuna a proposição, sendo notórios os inconvenientes que têm
sido causados pela substituição e conseqüente interrupção do trabalho dos Corregedores eleitorais em
ano de eleições.
Voto, assim, pela constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade e boa técnica legislativa, e no mérito,
pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º
62, de 2003.
Sala da Comissão, 18 de setembro de 2003.
– Deputado Roberto Magalhães, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Pro-
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jeto de Lei Complementar nº 62/2003, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Roberto Magalhães.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Wilson Santiago e Roberto Magalhães – Vice-Presidentes, Ademir Camilo, Alceu Collares, Antonio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Mota, Carlos
Rodrigues, Gonzaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, João Almeida,
João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Maurício Rands,
Mendes Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Pellegrino,
Nelson Trad, Ney Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Afonso, Professor Luizinho,
Reginaldo Germano, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente
Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wagner Lago,
Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Agnaldo Muniz, André
de Paula, Coriolano Sales, Fernando Coruja, Jaime
Martins, José Pimentel, Júlio Delgado, Laura Carneiro,
Leonardo Picciani, Luiz Antonio Fleury, Mauro Benevides, Ricardo Barros e Sérgio Caiado.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 4.556-E, DE 1994
(Do Sr. Virmondes Cruvinel)
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.556-C, de 1994, que “dispõe
sobre o piso salarial dos médicos e cirurgiões-dentistas, alterando dispositivos da
Lei nº 3.999, de 15 de dezembro de 1961”;
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
aprovação (relator: Dep. Luiz Antonio Fleury); da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação (relator: Dep. Darcísio
Perondi); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Dep. Rubens Otoni).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; De Seguridade Social e Família; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania (art. 54).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação do Plenário.
Publicação dos Pareceres das Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania
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I – Relatório
O Projeto de Lei nº 4.556-C, de 1994, da Câmara dos Deputados, indo à Casa Revisora, recebeu um
Substitutivo que estabeleceu o valor de R$1.337,32
(um mil e trezentos e trinta e sete reais e trinta e dois
centavos) como piso salarial para médicos e cirurgiõesdentistas, devendo tal importância ser reajustada de
acordo com a política salarial adotada pelo Governo
Federal para os trabalhadores em geral.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O texto original da Câmara dos Deputados prevê
um piso salarial de R$988,41 (novecentos e oitenta e
oito reais e quarenta e um centavos), para médicos e
cirurgiões-dentistas e de R$140,00 (cento e quarenta
reais) para os auxiliares, além de tratar sobre a jornada de trabalho e sobre o valor da hora extraordinária
enquanto que o texto proveniente do Senado Federal
propõe um piso salarial de R$1.337,32 (um mil e trezentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos)
para médicos e cirurgiões-dentistas.
A jornada de trabalho e do valor da hora extraordinária de trabalho já são ﬁxadas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, e o estabelecimento
de valores diferentes através de lei poderia engessar
a ampliação do quadro de funcionários de clínicas e
hospitais e até mesmo gerar desemprego devido à
elevação dos encargos operacionais.
Ante o exposto somos pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.556-C,
de 1994, da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. –
Deputado Luiz Antonio Fleury, Relator.
Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
opinou unanimemente pela aprovação do Substitutivo
do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 4.556-C/94,
nos termos do parecer do relator, Deputado Luiz Antonio Fleury.
Estiveram presentes os senhores Deputados:
Rodrigo Maia, Presidente; Jair Meneguelli e José
Múcio Monteiro, Vice-Presidentes; Antônio Carlos Konder Reis, Avenzoar Arruda, Freire Júnior, João Tota,
Jovair Arantes, Luiz Antonio Fleury, Medeiros, Pedro
Celso, Pedro Henry, Professor Luizinho, Ricardo Barros,
Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Vivaldo Barbosa
e Wilson Braga, titulares; Arnaldo Faria de Sá, Coriolano Sales, Eurípedes Miranda, Expedito Júnior, Jair
Bolsonaro e José Carlos Elias, suplentes.
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Sala da Comissão, 20 de março de 2002. – Deputado Rodrigo Maia, Presidente.
I – Relatório
A proposição em epígrafe foi apresentada nesta
Casa em 1994 pelo ilustre Deputado Virmondes Cruvinel e propunha que o piso salarial dos médicos e cirurgiões dentistas fosse ﬁxado em 932,41URV, a unidade
de referência para salários e preços de então.
Aprovado na Câmara em 1998, foi remetido ao
Senado Federal para a revisão constitucionalmente
prevista.
Naquela Casa, recebeu Substitutivo em que o valor expresso em URV foi convertido para R$1.337,32,
devendo tal quantia ser reajustada de acordo com o
índice para os reajustes salariais adotado pela política
salarial do Governo Federal.
Conforme preceitua a Carta Magna, no parágrafo único do art. 65, e, subsidiariamente, o Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, cabe-nos a apreciação dos pontos modiﬁcados no Senado Federal, no
que tange às competências deste órgão técnico.
É o Relatório
II – Voto do Relator
A matéria reveste-se indubitavelmente de grande
importância social e sanitária.
De fato, os níveis salariais das diversas categorias
que formam as equipes de saúde é fator estreitamente
ligado á qualidade da assistência prestada, quer na área
publica, quer pelo setor privado. Há muito se diz que a
adoção do vinculo empregatício único e bem remunerado na saúde em muito contribuiria para a estabilidade dos proﬁssionais dessa área e conseqüentemente,
para uma atenção á saúde prestada de forma mais
equilibrada e sem solução de continuidade.
A matéria ora sob comento, embora ainda não
represente a consecução desse desiderato, em muito
contribuirá para a melhoria das condições assistenciais.
Como médico vejo a importância do trabalho
desenvolvido pelos cirurgiões-dentistas. O trabalho
destes proﬁssionais vem sendo reconhecido, inclusive
pelo Governo Federal, como exemplo podemos citar a
inclusão no Programa Saúde da Família. A sociedade
brasileira precisa ser conscientizada que a saúde começa pela boca, que inclusive fez com que o Conselho
Federal de Odontologia promovesse campanha com
este Tema no ano passado.
Precisamos cada vez mais estimular as ações que
promovam a valorização dos proﬁssionais de saúde,
sejam eles médicos, dentistas, enfermeiros, etc. Sobre
o substitutivo do Senado Federal, considero que ele
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resgata a dignidade proﬁssional da classe dos dentistas, o que se coaduna com a realidade atual, corrigindo
distorções da antiga lei nº 3999 de 15-12-1961, que já
se encontra ultrapassada.
Desse modo, nosso voto é pela aprovação do
Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº
4.556-C, de 1994.
Sala da Comissão, 8 de agosto de 2003. – Deputado Darcísio Perondi, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal
ao Projeto de Lei nº 4.556-C, de 1994, nos termos do
Parecer do Relator, Deputado Darcísio Perondi.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Angela Guadagnin – Presidente, Roberto Gouveia – VicePresidente, Amauri Robledo Gasques,
Arnaldo Faria de Sá, Athos Avelino, Babá, Carlos
Mota, Custódio Mattos, Darcisio Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Pinotti, Dr. Ribamar Alves, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo Resende, Guilherme Menezes, Henrique Fontana, Manato, Maria
do Rosário, Maria Helena, Maria Lucia, Mário Heringer, Rafael Guerra, Selma
Schons, Seraﬁm Venzon, Suely Campos, Adelor
Vieira, Alceste Almeida,
Almerinda de Carvalho, Celcita Pinheiro, Elimar
Máximo Damasceno, Jamil
Murad, Luiza Erundina, Maninha e Walter Feldman.
Sala da Comissão, 8 de outubro de 2003. – Deputada Ângela Guadagnin, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO
I – Relatório
Trata-se de Substitutivo do Senado Federal ao
supracitado Projeto de Lei.
A Casa revisora simpliﬁcou o texto proveniente
da Câmara, modiﬁcando o valor do piso e mantendo a vigência (os demais dispositivos foram suprimidos).
A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público opinou pela aprovação do Substitutivo.
A mesma opinião foi endossada pela Comissão
de Seguridade Social e Família.
Cabe agora a esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
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II – Voto do Relator
Quanto aos aspectos a examinar nesta Comissão, o Senado Federal imprimiu a redação bem mais
aperfeiçoada ao Projeto de Lei.
Os dispositivos suprimidos não carecem de repetição no projeto, já que encontram-se na Consolidação
das Leis do Trabalho.
Nada há a criticar quanto à redação.
Opino pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa do Substitutivo do Senado Federal
ao PL nº 4.556/94.
Sala da Comissão, 4 de novembro de 2004. –
Deputado Rubens Otoni, Relator.
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 do Substitutivo do Senado do Projeto de Lei nº 4.556-1994. nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Ruberis Otoni.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Mentor
– Vice-Presidente, Antonio Cruz, Carlos Mota, Darci
Coelho, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Ibrahim
Abi-Ackel, InaIdo Leitão, Jvan Ranzolin, Jamil Murad,
João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Nelson
Trad, Osmar Serraglio, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Robson Tuma, Rubinelli, Sigmaringa Seixas,
Zenaldo Coutinho, Ary Kara, Coriolano Sales, Dr. Rosinha, Fernando Coruja, Jaime Martins, Júlio Delgado,
Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz Couto, Mauro
Benevides, Moroni Torgan, Neucimar Fraga, Rubens
Otoni e Sandes Júnior.
Sala da Comissão, 19 de maio de 2005. – Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 6.323-A, DE 2002
(Do Sr. Pompeo de Mattos)
Determina a inclusão da disciplina
Formação de Condutores de Veículos nos
currículos do ensino médio; tendo parecer
da Comissão de Educação e Cultura, pela
rejeição (relator: Dep. Átila Lira).
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura; e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art.
24 II.
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Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Pompeo de Mattos, visa a instituir, nos estabelecimentos públicos de ensino médio integrantes
do Sistema Estadual de Ensino, a disciplina Formação
de Condutores de Veículos, como integrante da parte
diversiﬁcada do currículo desse nível de ensino.
A iniciativa determina, ainda, que o Ministério da
Educação (MEC), com a colaboração do Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN), elaborará as sugestão de conteúdo da disciplina bem como providenciará
o material didático a ela correspondente.
Cabe, nesta oportunidade, à Comissão de Educação e Cultura examinar a matéria quanto ao mérito
educacional.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O autor da proposição em análise demonstra,
ao propor esta iniciativa, pertinente preocupação com
o número excessivo de acidentes de trânsito, tantas
vezes com vítimas fatais, em constante ocorrência no
País. O Deputado Pompeo de Mattos argumenta que o
Código Nacional de Trânsito, mesmo com as pesadas
multas propostas e as campanhas de divulgação de
suas normas, não tem sido suﬁciente para superar o
despreparo dos motoristas para o exercício da direção
de veículos. No que diz respeito ao mérito educacional da iniciativa, no entanto, há que se levar em conta
alguns aspectos.
A deﬁnição de disciplinas no currículo escolar
do ensino fundamental e médio é da competência do
Ministério da Educação (MEC), ouvido o Conselho
Nacional de Educação (CNE), como órgão consultivo
dessa instância ministerial. A Lei n.º 9.131/95, que “altera dispositivos da Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, e dá outras providências”, criando o CNE,
determina que uma das atribuições desse órgão, por
meio de sua Câmara de Educação Básica é deliberar
sobre as diretrizes curriculares propostas pelo MEC (art.
9º, § 1º, alínea “c”). Dessa forma, não é competência
do Poder Legislativo criar disciplinas ou estabelecer
conteúdos mínimos obrigatórios no currículo escolar,
como sugere a proposição em análise.
Entendemos que a legislação educacional vigente deixa clara a determinação de que a introdução de
disciplinas ou matérias de quaisquer conteúdos nos
currículos das escolas – no ensino fundamental, mé-
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dio ou superior – é tarefa das próprias escolas e dos
Conselhos de Educação (Federal, Estaduais e Distrital), em sintonia com as aspirações comunitárias, ouvidas as diretrizes do Poder Executivo em matéria de
organização curricular.
No mais, é preciso levar em conta que a Lei n.º
9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito
Brasileiro, em seu art. 76, estabelece diretrizes para a
promoção obrigatória da educação para o trânsito em
todos os níveis de ensino – inclusive no ensino médio
– com a colaboração do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN):
Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus,
por meio de planejamento e ações coordenadas entre
os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de
atuação.
Parágrafo único. Para a ﬁnalidade prevista neste
artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou
mediante convênio, promoverá:
I – a adoção, em todos os níveis de ensino, de
um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito;
II – a adoção de conteúdos relativos à educação
para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores;
III – a criação de corpos técnicos interproﬁssionais para levantamento e análise de dados estatísticos
relativos ao trânsito;
IV – a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares
universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.
Concluímos, assim, que o objeto da presente
proposta, além de fugir à iniciativa do Poder Legislativo, já está previsto em lei, o que nos leva a votar pela
rejeição do Projeto de Lei nº 6.323, de 2002.
Sala da Comissão, 4 de maio de 2005. – Deputado Átila Lira, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimementeo Projeto de Lei nº 6.323/2002, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Átila Lira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário
– Vice-Presidente, Antenor Naspolini, Átila Lira, César
Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara Bernar-
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di, Ivan Paixão, Lobbe Neto, Neyde Aparecida, Pastor
Pedro Ribeiro, Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar,
Rogério Teóﬁlo, Carlos Abicalil, Carlos Nader, Colombo, Dr. Heleno, Jonival Lucas Junior, Luiz Bittencourt,
Rafael Guerra e Severiano Alves.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2005. – Deputado Gastão Vieira, Presidente em exercício(ART. 40
RICD).
PROJETO DE LEI Nº 6.615-A, DE 2002
(Do Sr. Roberto Pessoa)
Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a movimentação da conta vinculada, a
cada dois anos, nos casos que especiﬁca;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relatora: Dep. Dra. Clair).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público Finanças
e Tributação Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público
PARECER VENCEDOR
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 6.615, de 2002, do ilustre
Deputado Roberto Pessoa, acrescenta inciso XVI ao
art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, para possibilitar que
o empregado com mais de 60 anos ou que reúna as
condições de se aposentar junto à Previdência Social,
possa sacar o numerário depositado em sua conta vinculada do FGTS, a cada dois anos.
Em sua justiﬁcação, o autor alega que “a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, já prevê a possibilidade
de saques por aposentadoria, assim como para os trabalhadores com mais de setenta anos de idade. Essas
hipóteses de saque, no entanto, são excessivamente
rigorosas, principalmente porque o trabalhador brasileiro ingressa muito jovem no mercado de trabalho e,
em função dos baixos valores da aposentadoria concedida pela Previdência Social, é forçado a continuar
trabalhando, mesmo quando implementa todos os requisitos necessários para se aposentar.”
Prossegue o parlamentar argumentando que
“Para corrigir tal injustiça, o presente projeto de lei prevê que o saldo da conta vinculada do trabalhador junto
ao FGTS possa ser movimentado a cada dois anos,
desde que o empregado tenha mais de sessenta anos
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de idade ou tenha reunido as condições necessárias
para se aposentar.”
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
Apresentado para apreciação na Reunião Ordinária do dia 12 de abril deste ano, o Plenário da Comissão decidiu, por maioria, pela rejeição do parecer do
Deputado Arnaldo Faria de Sá, que propugnava pela
aprovação do projeto, momento em que fomos designadas para elaborar o parecer vencedor.
É o relatório.
II – Voto da Relatora
Em que pese as judiciosas considerações levantadas pelo ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá em
defesa do projeto em epígrafe, não podemos concordar
com os termos que foram ali lavrados.
A proposição permite o saque do FGTS pelos
trabalhadores com mais de sessenta anos de idade.
Ocorre que, nos dias de hoje, a expectativa de vida dos
brasileiros aumentou consideravelmente, superando,
em muitos casos, os setenta anos de idade.
De outro lado temos a considerar que o FGTS
tem por objetivo precípuo a imposição legal de aplicação dos recursos em programas de desenvolvimento
urbano e em políticas setoriais de habitação popular,
saneamento básico e infra-estrutura urbana.
Assim, devemos ter um cuidado especial na análise de todas as propostas que tenham por ﬁnalidade a
movimentação do saldo das contas vinculadas, diante
do risco de descapitalização do Fundo e, conseqüentemente, de comprometermos o cumprimento das suas
metas prioritárias que atingem também os cidadãos
com mais de 60 anos.
Esses, portanto, foram os motivos que justiﬁcaram
nosso posicionamento contrário ao Projeto de Lei nº
6.615, de 2002, e que vieram fundamentar a decisão
tomada por esta Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público pela sua rejeição.
Sala da Comissão, 12 de abril de 2005. – Deputada Dra. Clair, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou o Projeto de Lei nº 6.615/2002, nos termos do
Parecer Vencedor da Relatora, Deputada Dra. Clair,
contra os votos dos Deputados Leonardo Picciani,
Arnaldo Faria de Sá e Marcelo Barbieri.
O parecer do Deputado Arnaldo Faria de Sá passou a constituir voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Henrique Eduardo Alves – Presidente, Osvaldo
Reis, Enio Tatico e Marco Maia – Vice-Presidentes,
Carlos Alberto Leréia, Cláudio Magrão, Daniel Almeida,
Dra. Clair, Érico Ribeiro, Isaías Silvestre, João Fontes,
Jovair Arantes, Leonardo Picciani, Tarcísio Zimmermann, Vanessa Grazziotin, Walter Barelli, Ann Pontes,
Arnaldo Faria de Sá, Leonardo Monteiro, Marcelo Barbieri, Marcelo Guimarães Filho e Neyde Aparecida.
Sala da Comissão, 12 de abril de 2005. – Deputado Marco Maia, Vice-Presidente, no exercício da
Presidência.
VOTO SEM SEPARADO
I – Relatório
O Projeto de Lei n.º 6.615, de 2002, do ilustre
Deputado Roberto Pessoa, acrescenta inciso XVI ao
art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, para possibilitar que
o empregado com mais de 60 anos ou que reúna as
condições de se aposentar junto à Previdência Social,
possa sacar o numerário depositado em sua conta vinculada do FGTS, a cada dois anos.
Em sua justiﬁcação, o autor alega que “A Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, já prevê a possibilidade
de saques por aposentadoria, assim como para os trabalhadores com mais de setenta anos de idade. Essa
hipóteses de saque, no entanto, são excessivamente
rigorosas, principalmente porque o trabalhador brasileiro ingressa muito jovem no mercado de trabalho e,
em função dos baixos valores da aposentadoria concedida pela Previdência Social, é forçado a continuar
trabalhando, mesmo quando implementa todos os requisitos necessários para se aposentar.”
Prossegue o Parlamentar argumentando que
“Para corrigir tal injustiça, o presente projeto de lei prevê que o saldo da conta vinculada do trabalhador junto
ao FGTS possa ser movimentado a cada dois anos,
desde que o empregado tenha mais de sessenta anos
de idade ou tenha reunido as condições necessárias
para se aposentar.”
Dentro do prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
II – Voto
O mérito da matéria contida no projeto em análise é, sem sombra de dúvida, de inegável alcance
social.
Realmente, as hipóteses de saque do FGTS são
extremamente restritivas. Se, pelo lado ﬁscal, essa
restrição é positiva; do ponto de vista do trabalhador,
não há como se justiﬁcar a retenção do valor contido
em sua conta vinculada, pois o que foi ali depositado
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é, na verdade, uma poupança compulsória de parte
do salário do próprio trabalhador.
Conforme frisado pelo nobre Autor da proposição,
o trabalhador brasileiro ingressa muito jovem no mercado de trabalho e não pode se aposentar tão cedo,
tendo em vista os baixíssimos valores dos benefícios
previdenciários. Muitas vezes, o trabalhador sequer
usufrui do valor depositado em sua conta vinculada
no FGTS, pois morre sem se aposentar, apesar de ter
implementado todas as condições para tal.
Além do mais, não podemos manter em nosso
ordenamento jurídico dispositivos legais restritivos que
vêm acarretando prejuízos aos cidadãos brasileiros
mais idosos.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 6.615, de 2002.
Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Deputado Arnaldo Faria de Sá.
PROJETO DE LEI Nº 795-A, DE 2003
(Do Sr. Leonardo Picciani)
Dispõe sobre a regulamentação da
atividade proﬁssional de Psicomotricista e
autoriza a criação dos Conselhos Federal
e Regionais de Psicomotricidade; tendo
parecer da Comissão de Seguridade Social e Família pela aprovação (relator: Dep.
Eduardo Paes).
Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família; de Trabalho, de Administração e Serviço Público; e de Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação
conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
O Projeto de Lei n.º 795/2003 trata de uma antiga e justa reivindicação da categoria proﬁssional que,
de fato desenvolve a respectiva atividade há anos, inclusive, já regulamentada em diversos países, como
por exemplo na Bélgica, França, Suíça, Dinamarca e
Uruguai.
Segundo a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (SBP), a psicomotricidade é a “ciência que tem
como objeto de estudo o homem através do seu corpo
em movimento e em relação ao seu mundo interno e
externo, bem como suas possibilidades de perceber,
atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo”, estando “relacionada ao processo de maturação,
onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas,
afetivas e orgânicas”.
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Ainda segundo a SBP, o psicomotrista “é o proﬁssional da área de saúde e educação que pesquisa,
ajuda, previne e cuida do Homem na aquisição, no
desenvolvimento e nos distúrbios da integração somapsíquica”, atuando nas áreas de “educação, clínica
(reeducação, terapia), consultoria e supervisão”.
O psicomotricista tem como clientela: crianças em
fase de desenvolvimento; bebês de alto risco; crianças
com diﬁculdades/atrasos no desenvolvimento global;
pessoas portadoras de necessidades especiais (deﬁciências sensoriais, motoras, mentais e psíquicas);
pessoas que apresentam distúrbios sensoriais, perceptivos, motores e relacionais em conseqüência de
lesões neurológicas; família e idosos.
Historicamente, o termo “psicomotricidade” tem
sido utilizado na área médica desde o início do século
XIX, e as primeiras pesquisas que deram origem ao
campo psicomotor apresentam enfoque eminentemente neurológico.
Em 1909, Dupré, neuropsiquiatra, sugere a independência da debilidade motora de um possível dano
neurológico. Em 1925, Henry Wallon, médico psicólogo,
relaciona o movimento ao afeto, à emoção, ao meio
ambiente e aos hábitos do indivíduo.
Em 1935, Edouard Guilmain, neurologista, desenvolve um exame psicomotor para ﬁns de diagnóstico,
de indicação da terapêutica e de prognóstico. Em 1947,
Julian de Ajuriaguerra, psiquiatra, redeﬁne o conceito
de debilidade motora, indicando que os transtornos
psicomotores oscilam entre os quadros neurológicos
e os psiquiátricos.
Nessa época surge o primeiro serviço de reeducação psicomotora na França. A partir dos anos 70,
começa a ser delimitada a diferença entre uma postura
reeducativa e uma terapêutica, ocupando-se do corpo
em sua globalidade, valorizando a relação, a afetividade e o emocional.
Segundo Linares e Arráez (1999), o desenvolvimento da psicomotricidade tem se dado de modo
desigual nos diferentes países, havendo aqueles em
que se nega sua existência, como no Reino Unido e,
em geral, nos países anglosaxônicos.
Na Europa existem duas escolas tradicionais na
área da psicomotricidade, a francesa e a alemã. Na
França, em 1974, foi criado o Diploma de Estado de
Psicoreeducador, que, em 1985, foi denominado de
Diploma de Estado de Psicomotricista.
No Brasil, há aproximadamente 30 anos, iniciouse o treinamento na área de psicomotricidade, por meio
de proﬁssionais estrangeiros. Atualmente, o Brasil já
possui curso de Graduação em Psicomotricidade, reconhecido pelo MEC – Portaria nº 536 de 10/05/95 – ,
que, há dez anos vem formando psicomotricistas.
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Destacamos que o curso de graduação inclui
disciplinas como: anatomia, neuroanatomia, neuroﬁsiologia, neurologia, reabilitação e cidadania, neuropsicologia, noções de fonoaudiologia, elementos de
psiquiatria, psicologia da aprendizagem, fundamentos
de psicanálise, noções de ﬁsioterapia, diagnostico diferencial, etc.
Em nosso país já existe, inclusive, diversos cursos
de pós-graduação em universidades públicas e particulares e cursos de stricto-sensu formando mestres em
psicomotricidade. Há uma entidade de carater cientíﬁco-cultural, sem ﬁns lucrativos, fundada em 1980, a
Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, que agrega
os psicomotricistas e apresenta regionais em sete estados, de três das cinco regiões do País.
Todo o exposto, denota a importância da proposição em análise por parte desta comissão.
II – Voto do Relator
A Psicomotricidade está presente em clínicas
de reabilitação, consultórios, hospitais, maternidade,
escolas especiais, associações, cooperativas, áreas
públicas e demais locais que envolvam o desenvolvimento da motricidade e da psicomotricidade.
Assim, a regulamentação desta atividade proﬁssional é de extrema relevância, tanto para a própria categoria que poderia obter um melhor nível de
especialização, quanto para os muitos usuários que
teriam maior segurança nos serviços que lhes são
prestados.
O papel dos Conselhos expande-se para integrar
atividades de aperfeiçoamento e valorização proﬁssional, e é importante a mudança de paradigma que o
enfoca como órgão consultivo do governo.
Porém, o que nos parece mais signiﬁcativo é que
esta iniciativa reﬂete os anseios de toda uma categoria
proﬁssional, fruto de discussão que dura anos. Sem
dúvida, uma proposta muito bem-vinda por seu caráter
extremamente democrático.
Assim sendo, nada mais justo que permitir que
esta Comissão aja mais uma vez como eco para os
anseios da sociedade e das classes proﬁssionais ligadas à saúde. Deste modo, manifestamos o voto pela
aprovação do Projeto de Lei n.º 795, de 2003.
Sala da Comissão, 8 de março de 2005. – Deputado Eduardo Paes, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nº 795/2003, contra o voto da Deputada Angela
Guadagnin, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Eduardo Paes.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dr. Benedito Dias – Presidente, Arnaldo Faria
de Sá, Guilherme Menezes e Almerinda de Carvalho
– Vice-Presidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Antonio Joaquim, Benjamin Maranhão, Darcísio
Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Ribamar Alves,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo Thadeu, Gorete Pereira, Henrique Fontana, Jandira Feghali, José
Linhares, Laura Carneiro, Manato, Milton Barbosa,
Nilton Baiano, Rafael Guerra, Remi Trinta, Roberto
Gouveia, Saraiva Felipe, Suely Campos, Teté Bezerra,
Thaís Barbosa, Thelma de Oliveira, Assis Miguel do
Couto, Celcita Pinheiro e Sandra Rosado.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.200-A, DE 2003
(Do Sr. Ivan Valente)
Altera os artigos 9º e 45 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996; tendo parecer
da Comissão de Educação e Cultura, pela
aprovação, com substitutivo (relator: Dep.
Rogério Teóﬁlo).
Despacho: Às Comissões de Educação,
Cultura e Desporto e Constituição e Justiça e
de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita À Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24
II.
Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura
I – Relatório
O Projeto de Lei n° 1.200, de 2003, de autoria do
nobre Deputado IVAN VALENTE, altera os artigos 9º
e 45 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no
que concerne à avaliação nos ensinos fundamental,
médio e superior, além de revogar o artigo 3º da Lei nº
9.131, de 24 de novembro de 1995, já revogado pela
Lei nº 10.861, de 2004, que institui o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior – SINAES.
Nos termos do art. 53 do Regimento Interno desta Casa, a proposição foi distribuída às Comissões de
Educação e Cultura, e de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
A matéria tramita sob rito ordinário, sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões (art. 24, II, RICD),
não tendo, até o momento, sido objeto de emendas.
Por designação da Presidência da Comissão de
Educação e Cultura – CEC, cumpre-me a elaboração
de Parecer sobre o mérito da proposta em análise.
É o Relatório.
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II – Voto do Relator
O art. 1 ° do Projeto de Lei em tela oferece nova
redação ao inciso VI do art. 9° da Lei n° 9.394 de 1996,
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
Substitui a expressão “processo nacional de avaliação
do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e
superior” por “processo nacional de avaliação do ensino
fundamental, médio e superior”. A redação proposta é
mais abrangente e mais condizente com um processo
compreensivo de avaliação da educação escolar em
seus diferentes níveis e dimensões.
Já o art. 2º do PL propõe a alteração do art. 45 da
mesma Lei, dispondo sobre a avaliação, interna e
externa, do sistema, das instituições e dos cursos
de educação superior. Ainda que formulada anteriormente, tal proposta, salvo melhor juízo, parece ter
perdido a oportunidade, em função da entrada em vigência da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que
institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior – SINAES e dispõe sobre a avaliação do
ensino superior, resultante de projeto de lei de conversão da Medida Provisória n° 147, de dezembro
de 2003. Dessa forma, as meritórias disposições
sugeridas no proposta em apreço parecem já estar
contempladas no diploma legal em vigor.
O artigo 4º revoga o artigo 3º da Lei nº 9.131,
de 24 de novembro de 1995, já revogado pela Lei nº
10.861, de 2004, que institui o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – SINAES.
Analisando a totalidade da proposição, considero
conveniente acatar o artigo 1º que torna a avaliação dos
ensinos fundamental, médio e superior mais abrangente,
ao excluir o termo “rendimento escolar” do inciso VI do
art. 9º da LDB. Vejo, assim, como meritória, a proposta legislativa em epígrafe, apenas no que diz respeito
a ampliar o sistema de avaliação educacional. Sugiro
a supressão dos demais artigos, que não produzirão
mais efeito em virtude de o artigo 3º da Lei nº 9.131,
de 24 de novembro de 1995, já ter sido revogado pela
Lei nº 10.861, de 2004, que institui o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dispõe
sobre a avaliação do ensino superior.
Posto isso, voto pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.200, de 2003, de autoria do ilustre Deputado Ivan
Valente, nos termos do substitutivo.
Sala da Comissão, 07 de abril 2005. – Deputado
Rogério Teóﬁlo, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 1.200, DE 2003
Altera os artigos 9º e 45 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996.
Autor: Deputado Ivan Valente
Relator: Deputado Rogério Teóﬁlo
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O inciso VI do artigo 9º, da Lei n.º 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“ VI – assegurar processo nacional de avaliação
do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a deﬁnição de prioridades e a melhoria da qualidade do
ensino; ” NR
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 07 de abril de 2005. – Deputado Rogério Teóﬁlo, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com
substitutivo, o Projeto de Lei nº 1.200/2003, nos termos
do Parecer do Relator, Deputado Rogério Teóﬁlo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário,
Celcita Pinheiro e João Correia – Vice-Presidentes,
Alice Portugal, Antenor Naspolini, Antônio Carlos Bifﬁ, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, César Bandeira,
Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara Bernardi, Ivan
Paixão, Ivan Valente, Lobbe Neto, Marcos Abramo,
Murilo Zauith, Neuton Lima, Neyde Aparecida, Onyx
Lorenzoni, Pastor Pedro Ribeiro, Paulo Rubem Santiago, Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar, Rogério Teóﬁlo, Dr. Heleno, Itamar Serpa, Luiz Bittencourt,
Márcio Reinaldo Moreira e Roberto Magalhães.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Paulo Delgado, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.276-B, DE 2003
(Do Sr. Renato Cozzolino)
Proíbe os órgãos públicos, as sociedades de economia mista, as autarquias e
os órgãos da Administração Pública Direta
e Indireta, de favorecer o desporto internacional com destinação de doações, promoções e patrocínios, e dá outras providências;
tendo pareceres da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relator: Dep. Jovair Arantes) e da
Comissão de Turismo e Desporto, pela rejeição (relator: Dep. André Figueiredo).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público; Turismo
e Desporto; Finanças e Tributação (Art. 54
RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 RICD).
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Turismo
E Desporto
I – Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do nobre
Deputado Renato Cozzolino, visa proibir órgãos e empresas públicas de favorecer o desporto internacional,
por meio de doações, promoções e patrocínios.
A tramitação dá-se conforme o disposto no art. 24,
II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Em 2004, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público rejeitou a proposição, ao
aprovar o parecer do relator, o nobre Deputado Jovair
Arantes.
A apreciação é conclusiva por parte desta Comissão de Turismo e Desporto.
Cumpridos os procedimentos e esgotados os
prazos, não foram apresentadas emendas às proposições.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
Preliminarmente, é importante destacar que as
parcerias estabelecidas por estatais com entidades de
prática esportiva estrangeiras inserem-se no contexto de marketing esportivo. Trata-se de acordo em que
ambas as partes são beneﬁciadas e não de ﬁnanciamento a fundo perdido. Os acordos desta natureza são
escolhidos por técnicos das empresas estatais, com
critérios mercadológicos. Buscam-se a divulgação dos
produtos no exterior e a conquista de parcelas mais
amplas do mercado internacional.
Quanto ao mérito desportivo, os acordos pontuais das empresas estatais com entidades estrangeiras
não prejudicam o apoio que tem sido dado ao esporte
brasileiro: a Petrobrás investe nos esportes náuticos,
no automobilismo e no handebol, e utiliza o patrocínio ao Flamengo como estratégia de exposição na
mídia eletrônica; a Eletrobrás patrocina o basquete, o
Banco do Brasil, o tênis e o vôlei; a Caixa Econômica
Federal, o atletismo; e os Correios, os esportes aquáticos e o boliche.
No caso do vôlei, para citar um exemplo, o Diretor de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil
aﬁrma que o patrocínio da sua instituição ao esporte é
um sucesso ﬁnanceiro e social. Os resultados do Projeto Vôlei Brasil, iniciado em 1991, comprovam isso.
Na modalidade indoor, com as seleções adultas, de
1991 a 2004, foram 43 pódios em 64 competições, 23
deles com o primeiro lugar, com destaque para os títulos olímpicos, em 1992 e 2004. No vôlei de praia, de
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1992 a 2004, no feminino, foram onze títulos do circuito
mundial e seis medalhas olímpicas; no masculino, dez
títulos no circuito mundial e duas medalhas olímpicas.
Atualmente, o Brasil tem o campeonato nacional mais
forte do mundo – a Superliga, e o maior campeonato
de clubes, a Liga Nacional. O vôlei é o esporte mais
jogado no país depois do futebol.
Com relação ao apoio dos órgãos públicos da
administração direta, destacamos que o patrocínio de
prefeituras e governos estaduais a eventos desportivos internacionais realizados no Brasil contribui não
apenas para o desporto mundial, mas também para
o desenvolvimento do desporto nacional, na medida
em que proporciona aos nossos atletas o intercâmbio
com a elite esportiva de outros países, o incentivo a
modalidades menos difundidas no Brasil e a proﬁssionalização de nossa estrutura esportiva.
A Confederação Brasileira de Atletismo – CBAt,
em seu Projeto 2004/2008, reconheceu de forma positiva o interesse de governos estaduais e municipais
na consecução de eventos de Atletismo, o que permitiu
a realização de importantes torneios internacionais no
país, como os Grandes Prêmios da Federação Internacional das Associações de Atletismo -IAAF em Belém
e no Rio de Janeiro.
Uma das principais ações da Secretaria Nacional
de Alto Rendimento, do Ministério do Esporte, é a promoção de eventos esportivos e o apoio à participação
de delegação brasileira em competições nacionais e
internacionais.
Observe-se, portanto, que, para desenvolver o
desporto nacional, é fundamental não apenas proporcionar meios para o treinamento dos atletas e a
realização de competições nacionais, mas também
apoiar a participação de nossos esportistas em eventos internacionais, bem como sua realização no país.
Dessa forma, não entendo como favorável ao esporte
nacional a proibição que este projeto de lei pretende
determinar.
Diante do exposto voto contrariamente ao projeto
de Lei nº 1.276, de 2003.
Sala da Comissão, 3 de maio de 2005. – Deputado André Figueiredo, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Turismo e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou do Projeto de Lei nº
1.276-A/03, nos termos do parecer do relator, Deputado André Figueiredo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Antonio Cambraia, Presidente; André Figueiredo
e Márcio Reinaldo Moreira, Vice-Presidentes; Alceste
Almeida, Alex Canziani, Bismarck Maia, Claudio Cajado,
Gilmar Machado, Ivo José, Josué Bengtson, Vadinho
Baião, Eduardo Sciarra, José Militão, José Rocha, Luiz
Bittencourt, Marcus Vicente e Silvio Torres.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Antonio Cambraia, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 1.556-A, DE 2003
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)
Dispõe sobre a concessão de bolsas
de estudo pelas instituições de ensino mantidas por fundações; tendo parecer da Comissão de Educação e Cultura, pela rejeição
(relator: Dep. Gastão Vieira).
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura
I – Relatório
Pelo projeto de lei em exame, pretende seu Autor
que as instituições de ensino, mantidas por fundações
de direito privado, concedam bolsas de estudo em número correspondente a pelo menos dez por cento das
vagas em seus cursos.
Embora o texto da proposição seja genérico, lê-se
em sua justiﬁcação que a iniciativa está voltada para
as instituições de educação superior.
Transcorrido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
II – Voto do Relator
A intenção do Autor com certeza merece ser
louvada. O objetivo pretendido, contudo, já se encontra contemplado na Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de
2005, que institui o Programa Universidade para Todos
– PROUNI. Tal programa prevê a concessão de bolsas
em percentual semelhante ao mencionado na proposição em exame, deﬁne com clareza os mecanismos
de ﬁnanciamento para tal benefício e já se encontra
em plena implementação.
A eventual aprovação do projeto em lei em apreço
criaria obrigação em dobro, além de poder ser caracterizada como intervenção na vida de instituição particular
legítima e previamente constituída, sem imposição do
requisito aqui mencionado e sem oferecer-lhe contrapartida de ﬁnanciamento.
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Tendo em vista essas razões, voto pela rejeição
do projeto de lei nº 1.556, de 2003.
Sala da Comissão, 27 de abril de 2005. – Deputado Gastão Vieira, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitouunanimemente oProjeto de Lei nº 1.556/2003, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Gastão Vieira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário
– Vice-Presidente, Antenor Naspolini, Átila Lira, César
Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara Bernardi, Ivan Paixão, Lobbe Neto, Neyde Aparecida, Pastor
Pedro Ribeiro, Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar,
Rogério Teóﬁlo, Carlos Abicalil, Carlos Nader, Colombo, Dr. Heleno, Jonival Lucas Junior, Luiz Bittencourt,
Rafael Guerra e Severiano Alves.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2005. – Deputado Paulo Delgado, Presidente.
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também a informação da altura, tipo sangüíneo e fator
RH do seu titular.
Ao Projeto encontra-se apensado o PL nº 2.078/03,
de autoria do nobre Deputado Jefferson Campos e de
escopo quase idêntico.
As proposições foram distribuídas inicialmente à
CVT – Comissão de Viação e Transportes, onde foram
aprovadas nos termos do Substitutivo oferecido pelo
Relator, nobre Deputado Neuton Lima, em seu Parecer reformulado.
Agora todas estas sucintas proposições encontram-se nesta douta CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, onde aguardam Parecer acerca de sua constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa, no prazo previsto para o regime
ordinário de tramitação.
II – Voto do Relator

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição E Justiça E De Cidadania

A iniciativa das presentes proposições é válida,
pois ambas visam alterar lei federal, no caso a Lei nº
9.503/97 – “Código de Trânsito Brasileiro”. Compete
mesmo à União legislar, privativamente, sobre trânsito
(cf. o art. 22, XI, da CF).
O PL nº 1.876/03 não apresenta problemas quanto
à constitucionalidade e juridicidade, necessitando apenas de emenda adaptando o seu art. 2º aos preceitos
da LC nº 95/98, do ponto de vista da técnica legislativa,
e que oferecemos em anexo.
Já o PL nº 2.078/03 (apensado) não oferece problemas quanto aos aspectos que deve-se observar
neste Parecer: constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa.
Finalmente, o Substitutivo adotado pela douta CVT
aos Projetos apresenta problema idêntico ao do PL nº
1.876/03, para o que oferecemos da mesma maneira
a subemenda modiﬁcativa anexa.
Assim, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com a redação dada
pela emenda anexa, do PL nº 1.876/03; pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do PL
nº 2.078/03 (apensado); e ﬁnalmente pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com a
redação dada pela Subemenda anexa, do Substitutivo
adotado pela CVT aos Projetos.
É o voto.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2004. – Deputado José Divino, Relator.

I – Relatório

EMENDA DO RELATOR

Pelo presente Projeto de lei, pretende o ilustre
Autor alterar o caput do art. 159 da Lei nº 9.503/97
– “Código de Trânsito Brasileiro”, no sentido de que
da “Carteira Nacional de Habilitação” passe a constar

No art. 2º do Projeto, suprima-se a expressão
“revogadas as disposições em contrário”.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2004. – Deputado José Divino, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 1.876-B, DE 2003
(Do Sr. Colbert Martins)
Dá nova redação ao Art. 159 da Lei
nº 9.503 de 23/09/1997 (Código de Trânsito
Brasileiro); tendo pareceres da Comissão
de Viação e Transportes, pela aprovação
deste, e do PL 2078/2003, apensado, com
substitutivo (relator: Dep. Neuton Lima)
e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste,
com emenda, do PL 2078/2003, apensado,
e do Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes, com subemenda (relator: Dep.
José Divino).
Despacho: Às Comissões de Viação e
Transportes e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO
DE VIAÇÃO E TRANSPORTES AOS PLs DE Nºs
1.876 e 2.078, AMBOS DE 2003, QUE DÃO NOVA
REDAÇÃO AO ART. 159 DA LEI Nº 9.503/97

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família

SUBEMENDA DO RELATOR

I – Relatório

No art. 2º da Proposição, suprima-se a expressão
“revogadas as disposições em contrário”.
Sala da Comissão, 20 de outubro de 2004. – Deputado José Divino, Relator.

A proposição em epígrafe, do Deputado Gastão
Vieira, defende, para os estudantes, a ampliação do
limite de idade, de 21 para 24 anos, para efeito da
deﬁnição de dependentes dos segurados do Regime
Geral de Previdência Social.
A justiﬁcativa da proposição assenta-se na necessidade de assegurar aos dependentes dos segurados a
continuidade de sua educação, quando do falecimento
do chefe da família.
No prazo regimental, não foram oferecidas emendas à proposição.
É o relatório.

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 emenda (apresentada pelo
Relator), do Projeto de Lei nº 1.876-A/2003, do de nº
2.078/2003, apensado, e do Substitutivo da Comissão
de Viação e Transportes, com subemenda (apresentada pelo Relator), nos termos do Parecer do Relator,
Deputado José Divino.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Mentor
– Vice-Presidente, Antonio Cruz, Carlos Mota, Darci
Coelho, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Ibrahim
Abi-Ackel, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad,
João Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Robson Tuma,
Rubinelli, Sigmaringa Seixas, Zenaldo Coutinho, Ary
Kara, Coriolano Sales, Dr. Rosinha, Fernando Coruja,
Jaime Martins, Júlio Delgado, Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz Couto, Mauro Benevides, Moroni Torgan,
Neucimar Fraga, Rubens Otoni e Sandes Júnior.
Sala da Comissão, 19 de maio de 2005. – Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.053-A, DE 2003
(Do Sr. Gastão Vieira)
Dá nova redação ao inciso I do art.
16 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
para manter como dependente do segurado do Regime Geral de Previdência Social
o ﬁlho de até 24 anos, se estudante; tendo
parecer da Comissão de Seguridade Social
e Família, pela aprovação (relatora: Dep.
Laura Carneiro).
Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família; Finanças e Tributação
(Art. 54) Constituição e Justiça e de Redação
(Art. 54).

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

II – Voto do Relator
O Projeto de Lei nº 2.053, de 2003, do Deputado
Gastão Vieira, persegue objetivo de inegável alcance
social, que é a garantia de apoio à continuidade da
formação educacional dos dependentes de segurado,
após seu falecimento.
De fato, a cota da pensão por morte, paga pelo
Regime Geral de Previdência Social, reverte em favor
do grupo familiar quando o dependente atinge a idade de 21 anos. Ocorre, porém, que, na ausência de
outros dependentes, o estudante é forçado a abandonar seus estudos para trabalhar e, assim, assegurar
a sua subsistência, visto que, neste caso, a pensão
extingue-se totalmente.
Entendemos, portanto, que a conjugação dos
objetivos de proteção social aos dependentes do segurado falecido e de apoio à formação educacional
dos jovens brasileiros justiﬁca inteiramente a presente iniciativa.
Em face do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.053, de 2003.
Sala da Comissão, 13 de novembro de 2003.
– Deputada Laura Carneiro, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nº 2.053/2003, nos termos do Parecer da Relatora,
Deputada Laura Carneiro, contra o voto da Deputada
Angela Guadagnin. A Deputada Angela Guadagnin
apresentou voto em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dr. Benedito Dias – Presidente, Arnaldo Faria
de Sá, Guilherme Menezes e Almerinda de Carvalho
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– Vice-Presidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Antonio Joaquim, Benjamin Maranhão, Darcísio
Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Ribamar Alves,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo Thadeu, Gorete Pereira, Henrique Fontana, Jandira Feghali, José
Linhares, Laura Carneiro, Manato, Milton Barbosa,
Nilton Baiano, Rafael Guerra, Remi Trinta, Roberto
Gouveia, Saraiva Felipe, Suely Campos, Teté Bezerra,
Thaís Barbosa, Thelma de Oliveira, Assis Miguel do
Couto, Celcita Pinheiro e Sandra Rosado.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Dr.
Benedito Dias, Presidente.

poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total” .
Acrescente-se, ainda, que o Projeto trata parcialmente da matéria, pois não altera o inciso III do
art. 16, e nem o § 2° do art. 77, ambos da mesma Lei,
que tratam do mesmo tema, respectivamente, do irmão do segurado e da extinção da parte individual da
pensão por morte.
Face ao exposto acima, apresento o presente Voto
em Separado pela rejeição do PL nº 2.053 de 2003.
Sala da Comissão, 27 de abril de 2005. – Deputada Angela Guadagnin.

VOTO EM SEPARADO

PROJETO DE LEI Nº 2.525-A, DE 2003
(Do Sr. Cabo Júlio)

Analisando detalhadamente o PL 2053/03, de
autoria do Nobre Deputado Gastão Vieira, que pretende estender o direito ao recebimento do benefício
de pensão do INSS ao ﬁlho estudante até os 24 anos
de idade, resolvi apresentar o presente Voto em Separado.
Em que pesem as razões apresentadas para a
alteração proposta, não podemos deixar de lembrar que
essa medida afetaria, também, os registros Próprios
da Previdência Social nos Estados e nos Municípios,
o que exigiria maior cuidado e avaliação do impacto
da medida em relação não apenas á União, mas também aos demais entes públicos. É o que diz o § 12 do
art. 40 da Constituição Federal: “o regime dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no
que couber, os requisitos e os critérios ﬁxados para
o regime geral de previdência social”, equiparando as
condições de concessão de benefício do regime do
servidor público com as do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
Ressalte-se, também, que o novo Código Civil
(Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002) reduziu a
maioridade de 21 anos para 18 anos, não sendo razoável fazer a Previdência Social caminhar em sentido
contrário, fazendo-a manter, como dependentes ﬁlhos
com até 24 anos. Para ser coerente com as decisões
desta Casa de Leis, o mais correto seria alterar a Lei
de Benefícios da Previdência para reduzir a manutenção da dependência dos ﬁlhos dos atuais 21 anos de
idade para 18 anos e não aumentá-la.
A proposta, além de ir de encontro à alteração
introduzida recentemente pelo Código Civil, provocará aumento de despesa, não só para os benefícios
do RGPS, mas também para os outros regimes e não
aponta a fonte de custeio para fazer face ao aumento
das despesas, o que contraria o disposto no § 5° do
art. 195 da Constituição Federal que estabelece que
“nenhum beneﬁcio ou serviço da seguridade social

Altera o Decreto-lei nº 25, de 30 de
novembro de 1937, exigindo a necessidade do estabelecimento, no município, de
uma coordenadoria de defesa civil e de
uma tropa do corpo de bombeiros militar
para efetivação do tombamento de bens
imóveis; tendo parecer da Comissão da
Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional, Pela aprovação deste
com emenda, e pela rejeição da emenda
apresentada na comissão (relator: Dep.
Natan Donadon).
Despacho: Às Comissões de Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional Educação e Cultura Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe condiciona o tombamento de um bem pelo seu valor artístico, histórico e
cultural previsto no Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, à implementação prévia, pelo município,
de uma coordenadoria de defesa civil e uma tropa do
corpo de bombeiros militar.
Justiﬁcando a iniciativa, o autor defende a importância do patrimônio cultural para a sobrevivência de
uma nação e refere os incêndios ocorridos em cidades
históricas, dos quais resultaram perdas signiﬁcativas
ao patrimônio nacional. Argumenta o autor que a criação de conselhos de defesa civil e o estabelecimento
de tropas de corpo de bombeiros militar nas cidades
históricas são ações concretas para a preservação de
nossa cultura.
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No prazo regimental, foi apresentada uma emenda
ao projeto, pelo Deputado Alberto Fraga, que substitui
a palavra “tropa” pela expressão “unidade operacional”,
tendo em vista adequar o texto do PL ao termo utilizado na Instituição.
É o relatório.
II – Voto do Relator
O tombamento de um bem é um ato declaratório de seu valor artístico, histórico e cultural. Feito por
iniciativa do poder público, nas esferas federal, estadual e municipal, tem por base o Decreto-lei nº 30 de
novembro de 1937, que “Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional”.
Embora meritória, a preocupação do Deputado
Cabo Júlio com a integridade dos bens tombados externada no projeto de lei em apreço mostra limitações que,
em princípio, podem comprometer o tombamento, por
condicioná-lo ao cumprimento de exigências prévias,
as quais não garantem a preservação pretendida.
De fato, a análise de incêndios ocorridos em cidades históricas mostra que a presença de unidade de
corpo de bombeiros não é garantia contra a destruição
dos imóveis tombados.
Mesmo possuindo um moderno sistema de alarme
antiincêndio e a par da pronta atuação do batalhão do
Corpo de Bombeiros instalado meses antes na cidade
e da Comunidade, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, erguida em Pirinópolis, em 1731, considerada o
monumento arquitetônico mais importante do Estado
de Goiás, foi destruída pelo fogo na madrugada de 8
de maio de 2002.
O casarão “Pilão”, localizado no centro de Ouro
Preto e onde funcionava um conjunto de lojas, apesar
da atuação da unidade do Corpo de Bombeiros local
e do apoio do Comando de Belo Horizonte, Mariana
e Itabirito, além de empresas locais, teve destino semelhante no dia 14 de abril de 2003. Insuﬁciência de
hidrantes, o tumulto na cidade e as ruas estreitas diﬁcultaram o acesso à ediﬁcação.
As peculiaridades das construções e das cidades
onde se localizam explicam o insucesso da ação dos
bombeiros. Construídas com a técnica de pau-a-pique,
na qual a madeira é predominante, e tendo o acesso
diﬁcultado pelas ruas estreitas, típicas das cidades do
período colonial, essas ediﬁcações mostram-se suscetíveis à rápida propagação do fogo na ocorrência
de incêndios.
Limitações no campo legal e de custeio apresentam-se em relação à implementação de unidades de
Corpo de Bombeiros. De acordo com o 5º do art. 14
da Constituição Federal, o assunto é da competência dos Estados e do Distrito Federal. Por outro lado,
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limitações orçamentárias das unidades da federação
explicam a disseminação das brigadas voluntárias
de incêndio, objeto do PL nº 2.258/03, em tramitação
nesta Casa.
Assim, a par do tombamento do bem imóvel, recomenda-se a elaboração de plano de ação preventivo
a riscos e danos ao bem tombado, parte integrante do
patrimônio histórico e artístico nacional, sob a tutela
dos órgãos aﬁns e da Defesa Civil de cada município.
De acordo com a realidade local, esse plano deveria
ter caráter amplo contemplando todas as ações para
preservação do patrimônio, que englobam entre outros aspectos: a prevenção de incêndios; a ação em
enchentes; a circulação de veículos pesados nas áreas
com tombamento; o controle da emissão de poluentes e ruídos das atividades desenvolvidas na cidade;
a conscientização da população.
Como suporte legal para a elaboração do plano
citado, quanto às atribuições dos órgãos designados,
temos o Decreto-lei nº 25, de 1937, que se pretende
modiﬁcar, na forma de emenda aqui proposta, e o
Decreto nº 895, editado pelo Governo Federal, em 16
de agosto de 1993, que dispõe sobre a organização
do Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC), cuja
composição local é a Comissão Municipal de Defesa
Civil (Condec), a qual cabe, entre outras atribuições:
coordenar e executar as ações de defesa civil; elaborar
e implementar planos, programas e projetos de defesa civil; e capacitar recursos humanos para as ações
de defesa civil.
Pelo exposto, votamos pela aprovação do PL nº
2.525, de 2003, com a emenda anexa, e pela rejeição
da emenda apresentada neste órgão técnico.
Sala da Comissão, 9 de maio de 2005. – Deputado Natan Donadon, Relator.
EMENDA MODIFICATIVA No 01
Dê-se ao art. 1o do projeto a seguinte redação:
“Art.1º Acrescente-se o seguinte § 3º ao
art. 1º do Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937:
Art. 1º ....................................................
..............................................................
§ 3º Ao tombamento de bens imóveis
deve corresponder um plano de ação para
prevenção a riscos e danos ao patrimônio histórico e artístico, envolvendo os órgãos aﬁns
e os de defesa civil.
Sala da Comissão, 9 de maio de 2005. – Deputado Natan Donadon.
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III – Parecer da Comissão
A Comissão da Amazônia, Integração Nacional
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente, com emenda,
o Projeto de Lei nº 2.525/2003, e rejeitoua emenda
apresentada na Comissão, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Natan Donadon.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Átila Lins e Júnior Betão – Vice-Presidentes, Agnaldo Muniz, Davi Alcolumbre, Lupércio Ramos, Miguel
de Souza, Natan Donadon, Zé Geraldo, Zequinha Marinho, Zico Bronzeado, Anivaldo Vale, Asdrubal Bentes,
Coronel Alves, Dr. Rodolfo Pereira, Gervásio Oliveira,
Marcos Abramo, Raimundo Santos, Suely Campos e
Vanessa Grazziotin.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Zequinha Marinho, Presidente em exercício.
PROJETO DE LEI Nº 2.657-B, DE 2003
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)
Institui a obrigatoriedade de identiﬁcação de aparelhos reprodutores de discos
compactos, para uso em veículos automotores, e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação, com emenda (relatora:
Dep. Maria do Carmo Lara); e da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria
e Comércio, pela aprovação (relator: Dep.
Júlio Redecker).
Despacho: Às Comissões de Defesa do
Consumidor de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.
Publicação do Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
I – Relatório
O presente Projeto de Lei, proposto pelo nobre
Deputado Ronaldo Vasconcellos, institui a obrigatoriedade de se gravar numeração individual, identiﬁcadora de cada aparelho, no chassi de todos os equipamentos reprodutores de discos compactos, para uso
em veículos automotores no mercado nacional. Cria,
também, o Registro Nacional de Toca-Discos de Uso
Veicular, centralizando nacionalmente os registros,
feitos pelos proprietários, perante os órgãos policiais
competentes.
A proposição estabelece ainda, em caso de seu
descumprimento, penalidades ao produtor, ao impor-
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tador, aos estabelecimentos comerciais e, ainda, ao
proprietário do aparelho.
O Projeto de Lei sob análise tramita em regime
de apreciação conclusiva pelas comissões – art. 24
II —, tendo sido aprovado, com emenda supressiva,
pela Comissão de Defesa do Consumidor. Cabe a esta
Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio manifestar-se quanto aos aspectos econômicos, antes que a douta Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania delibere sobre os aspectos
jurídicos e constitucionais.
II – Voto do Relator
Na justiﬁcação apresentada, o nobre Deputado
Ronaldo Vasconcellos destaca a crescente ocorrência
de arrombamentos de veículos objetivando o furto dos
equipamentos de som neles instalados. Mostra o ilustre
Autor, também, que tal crime, de costume, é praticado
por quadrilhas que, após o roubo, entregam o produto
a receptadores, e desta forma alimentam um mercado
paralelo criminoso. O Autor não o diz, mas poderia ter
dito, que há também envolvimento do crime organizado neste processo.
É evidente que, aprovada a proposição, ela em
muito contribuirá para a redução deste tipo de crime.
Aﬁnal, quem adquirir um aparelho de som veicular sem
a devida numeração e registro saberá estar incorrendo
em crime de receptação de mercadorias roubadas.
A identiﬁcação individualizada dos equipamentos
de som não impedirá que os mesmos continuem a ser
furtados. Caso contrário, não existiria hoje, no Brasil,
roubo e furto de automóveis, uma vez que todos eles
são identiﬁcados por número especíﬁco. Não obstante, a proposta do nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos poderá, sim, contribuir para reduzir aquele tipo
de crime, com pouco custo, já que o ônus adicional
decorrente da proposição será a gravação do número
identiﬁcador em cada aparelho, além da montagem e
custeio do Registro Nacional de Toca-Discos de Uso
Veicular. A questão essencial é saber se tais custos
serão maiores ou menores do que os benefícios oriundos da redução do furto dos aparelhos.
A análise econômica sugere que haverá, sim, um
benefício líquido para a Nação. Os modernos meios
eletrônicos permitem que o Registro Nacional de TocaDiscos de Uso Veicular seja gerido com custos relativamente baixos. Além disto, é de todo desejável que,
na eventual regulamentação da lei em que poderá se
transformar o projeto ora analisado, seja previsto que,
quando da venda de tais aparelhos, ocorra a consulta,
pelos comerciantes, ao Registro Nacional de Toca-Discos de Uso Veicular, em tempo real, sobre as características do aparelho a ser vendido. Algo semelhante
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ao que já ocorre hoje com a “autorização” dada para
as operações de compra e venda mediante cartão de
crédito, ou de débito. Tais medidas implicarão uma
redução da demanda por aparelhos não registrados
legalmente, daí reduzindo-lhes os preços. Por outro
lado, o embaraço a ser criado à atuação dos criminosos
tornará a atividade menos lucrativa. Vale dizer, menos
interessante. Aﬁnal, a “empresa criminosa” deverá, para
continuar operando, desenvolver toda uma série de custosos “serviços” adicionais – dentre outros, a alteração
do número gravado, a elaboração de um registro falso
do novo número de identiﬁcação, etc. – de tal maneira
que os “benefícios” do roubo ou furto se tornarão muito menores, induzindo à mudança de ramo daqueles
hoje voltados para esta atividade. Esta tendência será
reforçada, ainda mais, pelo maior risco que passará a
estar associado a tais “empreendimentos”.
Finalmente, há que se considerar, também, a relevância das questões morais e de disciplina social que
se associam à aprovação deste Projeto de Lei.
A emenda supressiva apresentada pela Nobre
Deputada Maria do Carmo Lara e aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor tem o propósito
de eliminar o inciso II do art. 6º, com a conseqüente
renumeração do inciso seguinte. O inciso eliminado
previa multa ao proprietário de aparelho de reprodução de toca-discos de uso veicular que não cumprisse
as obrigações que lhe são atribuídas pela proposição
em tela. Entendeu a Deputada Maria do Carmo Lara,
corretamente e seguindo sugestão apresentada em
plenário pelo nobre Deputado Dr. Rosinha, que não
faz sentido estabelecer punição ao consumidor em lei
que objetiva protegê-lo.
Assim, somos pela Aprovação Do Projeto De Lei
Nº 2.657, de 2003, Com a emenda supressiva aprovada pela Comissão de Defesa do Consumidor.
Sala da Comissão, 13 de abril de 2005. – Deputado Júlio Redecker, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
2.657/2003, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Júlio Redecker.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz – Presidente, Ildeu Araujo, Reginaldo Lopes e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes, Carlos Eduardo Cadoca, Edson Ezequiel,
Gerson Gabrielli, Joaquim Francisco, Júlio Redecker,
Léo Alcântara, Luciana Genro, Reinaldo Betão, Ronaldo Dimas, Rubens Otoni, Sérgio Caiado, Giacobo
e Lupércio Ramos.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Romeu Queiroz, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 2.683-A, DE 2003
(Do Sr. João Lyra)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de o
Sistema Único de Saúde-SUS fornecer medicamentos de uso contínuo nas situações
que especiﬁca; tendo parecer da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela rejeição
(relator: Dep. Benjamin Maranhão).
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família e Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita À Apreciação Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
Pelo Projeto de Lei acima ementado, o Deputado
João Lyra pretende estabelecer a obrigatoriedade de
o Sistema Único de Saúde entregar medicamentos de
uso contínuo no domicílio dos pacientes que apresentem patologias que diﬁcultem a sua locomoção. Para
tanto, a incapacidade locomotora do paciente deverá
ser atestada por laudo médico emitido por proﬁssional
vinculado a uma unidade de saúde do SUS. No laudo,
deverão constar a freqüência e o período de entrega
do medicamento.
O Autor considera que a medida irá beneﬁciar
milhares de doentes carentes portadores de patologias como Aids, câncer, diabetes, doenças cardíacas
graves, artrite reumatóide, entre outras. Avalia que o
custo da distribuição domiciliar desses medicamentos
nada signiﬁca face ao benefício social advindo.
O Projeto foi encaminhado para parecer conclusivo junto à Comissão de Seguridade Social e a de
Constituição e Justiça e de Redação, cabendo a essa
última, ainda, a análise de admissibilidade.
Durante o prazo regimental de cinco sessões,
não foram apresentadas emendas perante esta Comissão.
II – Voto do Relator
A Proposição tem como objetivo obrigar que o
Sistema Único de Saúde realize a distribuição domiciliar de medicamentos de uso continuado a pessoas
portadoras de patologias que causam diﬁculdades de
locomoção.
Inicialmente, devemos mencionar que o Projeto de
Lei em questão, ao instituir obrigatoriedade de ação da
alçada do Poder Executivo, fere o preceito constitucional de harmonia e independência entre os Poderes. No
entanto, a análise dos aspectos de constitucionalidade
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compete à Comissão que nos sucederá, a Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.
Além de não ser lícito um Poder impor a outro
qualquer tipo de obrigação, devemos ponderar que a
matéria objeto da presente solicitação não demanda
uma lei especíﬁca, pois faz parte do rol de atribuições
do Poder Executivo, que deve organizar os serviços de
saúde, com a autonomia que lhe cabe, no sentido de
cumprir o seu papel enquanto prestador de serviços
essenciais à população, como o é a saúde.
Há que se mencionar que uma das estratégias
atuais adotadas pelo Estado para ampliar a cobertura
assistencial em saúde é o Programa Saúde da Família, o qual atende a população no próprio domicílio.
Esse atendimento contempla a atenção às pessoas
com diﬁculdades locomotoras, quaisquer que sejam,
como as pessoas portadoras de diﬁculdades locomotoras advindas de processo patológico especíﬁco, os
idosos e os deﬁcientes físicos.
Essas populações devem receber assistência
domiciliar integral das equipes de saúde do SUS e
não apenas os medicamentos de que necessitam,
como propõe o Projeto. O PL ora analisado trata apenas de uma das necessidades de saúde desse grupo
populacional.
Entendemos que o Projeto é muito pontual em
relação à atenção à saúde das pessoas portadoras
de diﬁculdades de locomoção, não contemplando integralmente suas necessidades. A aprovação desse
PL leva a supor que a única responsabilidade do SUS
em relação ao atendimento domiciliar desse grupo
é com a entrega de medicamentos de uso contínuo.
E a avaliação e o acompanhamento à saúde dessas
pessoas, como vai ser feito? E no caso de necessitarem de outros medicamentos, além daqueles de uso
contínuo? Não faz sentido prever a entrega de medicamentos dissociada do restante da atenção à saúde
a esse grupo.
O Programa Saúde da Família já cumpre com a
função de atender a população no domicílio, avaliando
as condições de saúde de todas as pessoas ali residentes, bem como as condições sociais e de moradia,
com vistas a atuar de acordo com as necessidades detectadas. Suas ações contemplam plenamente a idéia
contida no Projeto de Lei em comento, pois esse modelo de atenção à saúde é particularmente adequado
para dar respostas às necessidades de pessoas com
diﬁculdades de locomoção, para as quais há imensos
obstáculos de acesso aos serviços de saúde.
Cremos que o mais adequado seria o envio de
uma Indicação ao Ministério da Saúde para que promova a ampliação do Programa Saúde da Família, com
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vistas ao atendimento integral e domiciliar de todas as
pessoas que tenham diﬁculdade de locomoção.
Dessa forma, no mérito, também o Projeto de Lei
encontra óbices à sua aprovação. Com base na argumentação acima expendida, manifestamos voto pela
rejeição do Projeto de Lei nº 2.683, de 2003.
Sala da Comissão, 1 de lunho de 2004. – Deputado Benjamin Maranhão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nº 2.683/2003, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Benjamin Maranhão.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dr. Benedito Dias – Presidente, Arnaldo Faria
de Sá, Guilherme Menezes e Almerinda de Carvalho
– Vice-Presidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Antonio Joaquim, Benjamin Maranhão, Darcísio
Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Ribamar Alves,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo Thadeu, Gorete Pereira, Henrique Fontana, Jandira Feghali, José
Linhares, Laura Carneiro, Manato, Milton Barbosa,
Nilton Baiano, Rafael Guerra, Remi Trinta, Roberto
Gouveia, Saraiva Felipe, Suely Campos, Teté Bezerra,
Thaís Barbosa, Thelma de Oliveira, Assis Miguel do
Couto, Celcita Pinheiro e Sandra Rosado.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.764-A, DE 2003
(Do Sr. Milton Monti)
Autoriza a movimentação do saldo das
contas vinculadas ao FGTS para pagamento de prestações habitacionais em atraso;
tendo parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela
rejeição (relator: Dep. Jovair Arantes).
Despacho: Às Comissões de Trabalho,
de Administração e Serviço Público Finanças
e Tributação Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54 Ricd)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 2.764, de 2003, do ilustre
Deputado Milton Monti, visa alterar a redação do inciso V do art. 20 da lei nº 8.036, de 1990, para permitir
a movimentação da conta vinculada do FGTS para o
pagamento de prestações habitacionais em atraso.

21340

Quinta-feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Na justiﬁcação ao projeto, o autor argumenta
que:
“Com o presente projeto, pretendemos
sanar uma imperdoável falha existente na Lei
nº 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Como se sabe, uma das ﬁnalidades
do FGTS é permitir ao trabalhador de baixa renda a tão sonhada aquisição da casa
própria.
No entanto a referida Lei não socorre o
trabalhador nos momentos mais dramáticos de
sua vida, quando, por motivos alheios à sua
vontade, na maioria das vezes em razão de
desemprego fortuito, ele deixa de pagar em
dia as prestações do ﬁnanciamento a que se
obrigou. Nesses casos, o trabalhador vê-se
impedido de utilizar os recursos de sua conta
vinculada ao FGTS, recursos que, é bom frisar, são seus, de pleno direito.”
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas à proposição.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Embora seja louvável a presente iniciativa, essa
Comissão já se manifestou reiteradas vezes sobre a
criação de novas hipóteses de movimentação de recursos do FGTS.
Na realidade, não é de boa indicação que, a todo
instante, procure-se criar novas alternativas de saque de
recursos em contas vinculadas e individuais do FGTS,
desconsiderando o regime como um todo.
Tais medidas objetivam, ao restringir as hipóteses
autorizativas de movimentação das contas vinculadas,
permitir uma melhor captação líquida do sistema (arrecadação bruta menos os saques).
A posição que vem sendo adotada pela CTASP
vai ao encontro da necessidade de preservação de
importante fonte de recursos para ﬁnanciamento de
aplicação em habitação popular, saneamento e infraestrutura e, o mais importante, indenização em caso
de desemprego.
Por outro lado, no inciso V que se pretende alterar, encontra-se já contemplada, segundo determinados parâmetros, a hipótese de utilização dos recursos
do FGTS para o pagamento de parte das prestações
decorrentes de ﬁnanciamento habitacional concedido
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH.
Neste contexto, reside a possibilidade de se pagar
prestações habitacionais decorrentes de renegociação
efetuada entre o mutuário e o agente ﬁnanceiro, com
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o objetivo de tornar o mutuário adimplente, e onde,
obviamente, pode ser incorporado o valor das prestações habitacionais vencidas e não pagas.
Além disso, a medida proposta talvez não beneﬁcie um número expressivo de mutuários, tendo em
vista que, recentemente, levando-se em consideração,
entre outras coisas, que “os valores a serem utilizados
pelos trabalhadores para a regularização de seus contratos habitacionais poderiam ser absorvidos pelo FGTS
sem impacto nos compromissos ﬁrmados ou no seu
equilíbrio econômico ﬁnanceiro”, o Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
por meio da Resolução nº 421, de 16 de setembro de
2003, autorizou a utilização dos recursos da conta vinculada do trabalhador, em caráter excepcional, para o
pagamento de prestações em atraso, cujo contrato se
encontrava inadimplente até a data de 31 de agosto
de 2003. Os trabalhadores puderam fazer uso dessa
prerrogativa até 27 de fevereiro de 2004.
Assim sendo, pensamos ser mais oportuno manter o posicionamento que já vem sendo adotado por
esta Casa e levarmos em consideração a necessidade de se preservar o próprio Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – evitando-se aumentar as possibilidades de saque sem uma análise criteriosa da
disponibilidade de recursos pelo Conselho Curador
do Fundo.
Isto posto, votamos pela rejeição do Projeto de
Lei nº 2.764, de 2003.
Sala da Comissão, 13 de abril de 2005. – Deputado Jovair Arantes, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitouunanimementeo Projeto de Lei nº 2.764/2003,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Jovair
Arantes.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves – Presidente, Marco
Maia – Vice-Presidente, Carlos Alberto Leréia, Dra.
Clair, Érico Ribeiro, João Fontes, Jovair Arantes, Leonardo Picciani, Lúcia Braga, Milton Cardias, Pedro
Henry, Ricardo Rique, Tarcísio Zimmermann, Vanessa
Grazziotin, Vicentinho, Walter Barelli, Homero Barreto,
Júlio Delgado, Leonardo Monteiro, Marcelo Barbieri e
Pastor Francisco Olímpio.
Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. – Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 2.792-A, DE 2003
(Do Sr. Giacobo)
Institui o ano de 2005 como o “Ano da
Pessoa Portadora de Deﬁciência Física”;
tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e Família, pela aprovação, com
emenda (relator: Dep. Jorge Alberto).
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família Educação e Cultura Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões – Art. 24, II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
A presente proposição institui o ano de 2005 como
o “Ano da Pessoa Portadora de Deﬁciência Física”, cabendo ao Poder Público promover a comemoração e
a divulgação “mediante programas e atividades, com
o envolvimento da sociedade civil, visando promover
a integração psicossocial, econômica, cultural e política dos portadores de deﬁciência física de qualquer
natureza, bem como a ampliação e efetiva aplicação
de seus direitos”.
A matéria foi distribuída às Comissões de Seguridade Social e Família; Educação e Cultura; Constituição e Justiça e de Cidadania.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A proposição em análise institui o ano de 2005
como o “Ano da Pessoa Portadora de Deﬁciência Física”.
A Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS
– completou, recentemente, dez anos de promulgação.
Tendo, à época de sua publicação, revelado ser um
marco na aﬁrmação dos direitos das parcelas mais
necessitadas da população brasileira, a LOAS tem o
mérito de deﬁnir, de forma clara, a responsabilidade da
União, Estados, Municípios e Distrito Federal no amparo aos portadores de deﬁciência, bem como a idosos,
crianças e adolescentes. Consolida-se, na atualidade,
como o principal instrumento legal para o resgate da
cidadania e a inclusão dos segmentos mais carentes
do nosso País.
Veriﬁcamos, no presente momento, a existência
de programas de fundamental importância, voltados
para a consecução desses objetivos. O Fome Zero e
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o Bolsa-Família constituem exemplos de iniciativa do
Poder Público, inseridos em uma ampla política de
inclusão social e de combate à pobreza, que envolve
toda a sociedade.
Contudo, ainda há sensível carência de ações
voltadas aos portadores de necessidades especiais. A
habilitação e a reabilitação, assim como a promoção de
sua integração à vida comunitária, são preceitos garantidos na Constituição Federal, como representação de
princípios norteadores dos programas do Estado e da
sociedade, que necessitam vê-los materializados.
Nesse sentido, ainda há muito a ser feito. Como
exemplo, temos a Lei no 10.098, de 19 de dezembro
de 2000, que “estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
portadoras de deﬁciência ou com mobilidade reduzida,
e dá outras providências”. Sendo um conjunto de normas programáticas, a lei institui diversas diretrizes que
tem sido implementadas de maneira tímida, quando
não são ignoradas. Referem-se ao planejamento e à
urbanização dos locais públicos e do mobiliário urbano, à acessibilidade dos edifícios, dos veículos e dos
sistemas de comunicação e de sinalização, acompanhada da eliminação de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de comunicação.
Portanto, é em boa hora que surge a iniciativa
de instituir um ano dedicado a promover, nos dizeres
do nobre Autor da proposta, a integração psicossocial, econômica, cultural e política dos portadores de
deﬁciência física de qualquer natureza, bem como a
ampliação e a efetiva aplicação de seus direitos.
Ante o exposto, votamos, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.792, de 2003.
Sala da Comissão, 16 de novembro de 2004.
– Deputado Jorge Alberto, Relator.
COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO
Apresentado o parecer original perante esta Comissão, seus Membros ofereceram valiosas e pertinentes sugestões, que não poderiam deixar de ser
acatadas.
O projeto de lei em análise, apresentado no ano
de 2003 pelo nobre deputado Sr. Giacobo, visa conscientizar e mobilizar a sociedade para aceitar e garantir
os direitos inerentes aos portadores de deﬁciências.
Para tanto, estabelece o ano de 2005 como “Ano da
Pessoa Portadora de Deﬁciência Física”.
Tendo em vista já estarmos no mês de maio do
ano objeto deste projeto, e que a proposição ainda
tramitará por outras Comissões, entendemos ser apropriado alterar para 2006 o ano de mobilização para a
inclusão social dos portadores de deﬁciências.
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Outra sugestão apresentada é quanto à abrangência do projeto, que se refere unicamente aos portadores de deﬁciências físicas. A idéia aventada pelos
nobres pares e acolhida por esse relator, visa alcançar
todas as pessoas portadoras de algum tipo de deﬁciências, seja física ou mental. Para tanto, basta retirar
a palavra “Física” constante do projeto original, designando o ano de 2006 como “Ano da Pessoa Portadora
de Deﬁciência”.
Assim, submeto ao colegiado, por conseguinte,
a presente complementação de voto com a emenda
do Relator abrangendo as alterações, decorrentes das
referidas sugestões.
Concluo, nesses termos, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.792, de 2003, com a emenda em anexo.
Sala da Comissão, 12 de maio de 2005. – Deputado Jorge Alberto, Relator.
EMENDA DO RELATOR
No Projeto, modiﬁque-se onde houver a
expressão “institui o ano de 2005” por “institui o ano de 2006” e onde houver “Deﬁciência
Física” por “Deﬁciência”.
Sala da Comissão, 12 de maio de 2005. – Deputado Jorge Alberto, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de
Lei nº 2.792/2003, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Jorge Alberto, que apresentou complementação de voto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dr. Benedito Dias – Presidente, Arnaldo Faria de Sá
e Almerinda de Carvalho – Vice-Presidentes, Amauri
Gasques, Angela Guadagnin, Eduardo Barbosa, Henrique Fontana, Jorge Alberto, José Linhares, Manato,
Rafael Guerra, Roberto Gouveia, Zelinda Novaes, Assis Miguel do Couto, Celcita Pinheiro, Geraldo Resende, Homero Barreto, Jorge Gomes, Osmânio Pereira
e Sandra Rosado.
Sala da Comissão, 12 de maio de 2005. – Deputada Almerinda de Carvalho, 3ª Vice-Presidente no
exercício da Presidência.
PROJETO DE LEI Nº 2.960-A, DE 2004
(Do Sr. Max Rosenmann)
Dispõe sobre o procedimento simpliﬁcado de assistência judiciária gratuita
nas causas de Direito de Família, institui o
Núcleo de Conciliação e a Justiça Volante,
e dá outras providências; tendo parecer
da Comissão de Seguridade Social e Fa-
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mília, pela aprovação (relator: Dep. Eduardo Paes).
Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família Constituição e Justiça
e de Cidadania.
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões – Art. 24, II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
O Projeto de Lei em epígrafe intenta a criação
do Núcleo de Conciliação da Família e da Justiça Volante, com vistas ao atendimento dos beneﬁciários
da assistência judiciária gratuita na área do Direito
de Família.
Nesse sentido, estabelece que o Núcleo de Conciliação da Família tem por atribuição a realização de
audiência prévia de conciliação, a ser conduzida por juiz
togado, com o auxílio de conciliador ou mediador, assim
como a participação da Defensoria Pública, do Ministério Público e de equipe interdisciplinar composta de
psicólogos, assistentes sociais e outros proﬁssionais.
Na mesma linha, a Justiça Volante destinar-se-á
à realização de conciliações em matéria de Família e
à celebração de casamentos coletivos, devendo atuar
também junto a unidades prisionais. É prevista a parceria com os serviços públicos municipais, bem como
a utilização de escritórios-modelo de Faculdades de
Direito, na instalação da Justiça Volante.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao Projeto.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
A apreciação desta Comissão de Seguridade
Social e Família refere-se à interface com a proteção
da família e à prestação jurisdicional do Direito de Família pelo Estado.
Consideramos louvável a busca de meios que
agilizem a prestação jurisdicional, sobretudo tratando-se de questões do Direito de Família, em benefício
das populações de baixa renda. Tornar a justiça ágil,
acessível e de fácil entendimento ao povo, bem como,
promover uma inovação da entrega da tutela jurisdicional é um grande desaﬁo.
A moderna teoria processual reclama por mais
humanização dos magistrados e não mais se coaduna com a postura de um juiz totalmente inerte, sem
compromisso com o jurisdicionado.
A concepção dos Núcleos de Conciliação parece
inspirar-se nos Juizados Especiais, visando à composição do conﬂito previamente, o que certamente irá
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contribuir para a redução dos processos na Vara de
Família.
De igual modo, apoiamos a criação da Justiça Volante, que leve a prestação jurisdicional para os bairros
ou setores habitacionais populares, facilitando, assim,
o primeiro contato dos cidadãos de baixa renda com
os órgãos institucionais responsáveis pela resolução
dos conﬂitos de família.
A Justiça Volante, com unidades móveis, vem
justamente de encontro às expectativas da sociedade em relação à Justiça, que conclama a eﬁcácia do
trabalho público em sua plenitude.
Ressaltamos que o efeito social alcançado por
projetos como este faz com que os respectivos Judiciários e Governos sejam reconhecidos como atuantes
na defesa dos interesses sociais.
Por todo o exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.960, de 2004.
Sala da Comissão, 19 de outubro de 2004. – Deputado Eduardo Paes, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 2.960/2004, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Eduardo Paes.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dr. Benedito Dias – Presidente, Arnaldo Faria de Sá,
Guilherme Menezes e Almerinda de Carvalho – VicePresidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin,
Antonio Joaquim, Benjamin Maranhão, Darcísio Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Ribamar Alves, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo Thadeu, Gorete
Pereira, Henrique Fontana, Jandira Feghali, José Linhares, Laura Carneiro, Manato, Milton Barbosa, Nilton
Baiano, Rafael Guerra, Remi Trinta, Roberto Gouveia,
Saraiva Felipe, Suely Campos, Teté Bezerra, Thaís
Barbosa, Thelma de Oliveira, Assis Miguel do Couto,
Celcita Pinheiro e Sandra Rosado.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 2.970-A, DE 2004
(Do Sr. Nelson Pellegrino)
Cria o Programa Nacional “Mutirões
pelo Trabalho”, e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Educação
e Cultura, pela aprovação (relatora: Dep.
Alice Portugal).
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura; Trabalho, de Administração e Serviço
Público; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD)
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e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Educação
E Cultura
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 2.970/2004, do Deputado Nelson Pellegrino, institui o Programa Nacional “Mutirões
pelo Trabalho” o qual visa promover ações de geração
de trabalho e renda e de qualiﬁcação e elevação da
escolaridade do trabalhador.
Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
II – Voto da Relatora
O Projeto de Lei em tela, de autoria do nobre colega, Deputado Nelson Pellegrino, coaduna-se com os
esforços realizados no âmbito dos diversos níveis de
governo e por amplos setores da sociedade brasileira,
no sentido de promover a inclusão social e econômica
de milhões de cidadãos brasileiros que, especialmente
por motivo de desemprego, se encontram em situação
de grande vulnerabilidade social.
Trata-se pois de gerar mecanismos que favoreçam
a criação de mais postos de trabalho, desta feita junto
a órgãos públicos municipais, estaduais e federais, integrantes do Sistema S, empresas públicas, organizações sem ﬁns lucrativos e organismos internacionais.
Atento a outro fator estrutural de exclusão, qual
seja, a baixa escolarização do segmento potencialmente beneﬁciário desta iniciativa, prevê o programa,
na composição da jornada de trabalho destes beneﬁciários, tempo para freqüência obrigatória a cursos de
qualiﬁcação ou alfabetização.
Determina ainda o Projeto de Lei, que seja feito o
acompanhamento sistemático dos objetivos e estratégias educacionais integrantes do Programa, devendo
as entidades participantes manterem entre os registros relativos aos beneﬁciários, os comprovantes de
matrícula e os comprovantes mensais de freqüência
dos mesmos aos cursos.
O Projeto de Lei indica ainda o Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, como a fonte competente de
recursos para ﬁnanciamento do Programa, o qual disporia de dotação orçamentária própria, sendo gerido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Pela extrema relevância da problemática social
a que a proposição em tela visa fazer face e pela fe-
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liz combinação de geração de emprego e renda com
processos educativos de qualiﬁcação e elevação da
escolarização dos trabalhadores beneﬁciados pelo programa, felicitamos o ilustre Deputado por sua iniciativa
e nos manifestamos pela aprovação da mesma.
Sala da Comissão, 28 de fevereiro de 2005. –
Deputada Alice Portugal, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o
Projeto de Lei nº 2.970/2004, nos termos do Parecer
da Relatora, Deputada Alice Portugal.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário
– Vice-Presidente, Antenor Naspolini, Átila Lira, César
Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara Bernardi, Ivan Paixão, Lobbe Neto, Neyde Aparecida, Pastor
Pedro Ribeiro, Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar,
Rogério Teóﬁlo, Carlos Abicalil, Carlos Nader, Colombo, Dr. Heleno, Jonival Lucas Junior, Luiz Bittencourt,
Rafael Guerra e Severiano Alves.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2005. – Deputado Gastão Vieira, Presidente em exercício(ART. 40
RICD).
PROJETO DE LEI Nº 3.142-A, DE 2004
(Da Sra. Laura Carneiro)
Assegura à mulher, na condição de
chefe de família, o direito de aquisição de
terras públicas; tendo parecer da Comissão
de Seguridade Social e Família, pela aprovação (relatora: Dep. Celcita Pinheiro).
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Constituição
E Justiça E De Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões – Art. 24, II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 3.142, de 2004, de autoria
da Deputada Laura Carneiro, assegura à mulher, na
condição de chefe de família, o direito de aquisição de
terras públicas, oriundas de processo desapropriatório
ou de ações discriminatórias. Garante-lhe, também,
participação igualitária na composição das comissões
agrárias responsáveis pela instrução e encaminhamento de pedidos de aquisição e desapropriação de terras, pelo processo de seleção de beneﬁciários e pelo
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acompanhamento e avaliação da implementação dos
Planos Regionais de Reforma Agrária.
Em sua justiﬁcação, a Autora aﬁrma ser esta
proposição uma reapresentação do Projeto de Lei no
336, de 1995, de autoria da ex-Deputada Fátima Pelaes, visando atender ao parágrafo único do art. 189
da Constituição Federal. Finaliza, colocando como seu
objetivo o exercício da cidadania pela mulher trabalhadora no meio rural.
Este Projeto foi distribuído às Comissões de Seguridade Social e Família; de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Desenvolvimento Rural; e Constituição e Justiça e de Cidadania.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto da Relatora
A Constituição Federal de 1988, no artigo 5o,
inciso I, garante que “homens e mulheres são iguais
em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. O artigo 226, § 5o, por sua vez, assevera que
“os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.
Finalmente, o artigo 189, parágrafo único, no tocante aos beneﬁciários da distribuição de imóveis rurais
pela reforma agrária, dispõe que “o título de domínio
e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou
à mulher, ou a ambos, independentemente do estado
civil, nos termos e condições previstos em lei”.
Nesse sentido, é, portanto, meritória a proposição que assegura à mulher, na condição de chefe de
família, o direito de aquisição de terras públicas e a
participação igualitária na composição das comissões,
no âmbito da Reforma Agrária. O fundamento está na
eqüidade e na isonomia entre os sexos, que devem ser
respeitadas, também, nos processos desapropriatórios
de terras e na deﬁnição dos beneﬁciários.
A análise do mérito relativo à questão agrária e
ao direito civil caberá às Comissões de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural,
e Constituição e Justiça e de Cidadania, que nos sucederão.
Ante o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.142, de 2004.
Sala da Comissão, 5 de maio de 2005. – Deputada Celcita Pinheiro, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 3.142/2004, nos termos do Parecer
da Relatora, Deputada Celcita Pinheiro.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dr. Benedito Dias – Presidente, Arnaldo Faria de Sá,
Guilherme Menezes e Almerinda de Carvalho – VicePresidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin,
Antonio Joaquim, Benjamin Maranhão, Darcísio Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Ribamar Alves, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo Thadeu, Gorete
Pereira, Henrique Fontana, Jandira Feghali, José Linhares, Laura Carneiro, Manato, Milton Barbosa, Nilton
Baiano, Rafael Guerra, Remi Trinta, Roberto Gouveia,
Saraiva Felipe, Suely Campos, Teté Bezerra, Thaís
Barbosa, Thelma de Oliveira, Assis Miguel do Couto,
Celcita Pinheiro e Sandra Rosado.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.342-A, DE 2004
(Do Sr. Dr. Heleno)
Dá nova redação ao art. 106 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, regulamentando a emissão do Certiﬁcado de Segurança
Veicular expedido por Instituição Técnica credenciada pelo Inmetro, bem como estabelecer
um número de instituição técnica por região,
em função da quantidade de veículos a serem
inspecionados; tendo parecer da Comissão
de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio, pela aprovação (relator: Dep. Reinaldo Betão).
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
Viação e Transportes Constituição e Justiça e
de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
I – Relatório
O projeto de lei aqui analisado prevê a alteração
do art. 106 da Lei n º 9.503, de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Se aprovada a proposição,
nos casos de fabricação artesanal ou modiﬁcação de
veículo, ou ainda quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especiﬁcado pelo fabricante,
será exigido, para licenciamento e registro do veículo,
um Certiﬁcado de Segurança Veicular expedido por
instituição técnica credenciada pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial,
conforme norma elaborada pelo CONTRAN.
A proposição em apreço estabelece, também,
que o credenciamento de instituição técnica para realizar os serviços de Inspeção de Segurança Veicular
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e inspeção de equipamento destinado ao transporte
rodoviário de produto perigoso deverá se dar por meio
de contratação por processo de licitação, sendo a atividade exercida em regime de concessão. O projeto
prevê ainda que caberá ao INMETRO, após consulta
aos Departamentos Estaduais de Trânsito – DETRANs,
estabelecer o número de instituições técnicas por região, em função da quantidade de veículos a serem
inspecionados. A concessão será por prazo determinado e os concessionários deverão comprovar que
dispõem de capacitação técnica e de tecnologia para
atender aos requisitos e especiﬁcações exigidas pelo
INMETRO.
A proposição foi distribuída às Comissões de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça e
Cidadania, cabendo-nos, neste primeiro Colegiado, a
Relatoria, que deverá obedecer aos ditames dos arts.
32, VI e 54 do Regimento Interno.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Não é claro se o Código de Trânsito Brasileiro,
aprovado há quase oito anos, trouxe realmente benefícios ao País, ao menos, a julgar pelo número de vítimas
de acidentes de trânsito. O anuário do Departamento
Nacional de Trânsito – DENATRAN não mostra uma
clara melhoria com relação aos acidentes, após a implantação do novo Código.
Entre 1998 e 2002, último ano com dados disponíveis, o número de vítimas fatais permaneceu praticamente constante, na faixa de 20.500 mortos por
ano. Também o número de vítimas não-fatais foi quase
constante, da ordem de 325.000 por ano, exceto para
2001, quando houve 375.000 vítimas. Mesmo quando
se considera não o número absoluto, mas o índice de
acidentes em função da frota, não se pode identiﬁcar
uma tendência de redução na chamada “sinistralidade”,
ou, pelo menos, não houve alterações signiﬁcativas,
mantendo-se média aproximada de 6,5 vítimas fatais
por cada 10.000 veículos, e de cerca de 110 vítimas
não-fatais, também por cada 10.000 veículos.
Sabe-se que as estatísticas de trânsito no Brasil são relativamente precárias. Não obstante, e infelizmente, pode-se aﬁrmar, com segurança, que a Lei
9.503, de 1997 – o Novo Código de Trânsito Brasileiro
– não trouxe resultados expressivos no tocante a evitar que o trânsito seja mais um elemento de risco para
a população. Este era, sem dúvida, um dos objetivos
explícitos do legislador.
Por outro lado, algumas das importantes disposições do Código ainda não se transformaram em prática, e é aqui que está o mérito da proposição do nobre

21346

Quinta-feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

colega Dr. Heleno. Dentre as propostas que não foram
efetivamente implantadas encontra-se a inspeção veicular. Pode-se argumentar que a não implementação
desta inspeção terá contribuído para os fracos resultados da Lei 9.503, de 1997.
Implantada em diversos países mais desenvolvidos, a medida tem por objetivo evitar que veículos
trafeguem em vias públicas sem condições de segurança, colocando vidas em risco. Sabe-se que, quando
novos, os veículos atendem a especiﬁcações rígidas,
que garantem o bom funcionamento de freios, luzes,
limpadores de pára-brisas e outros equipamentos de
segurança. Com o passar dos anos, porém, o natural
desgaste de peças certamente levará, a menos que a
manutenção seja cuidadosa, ao comprometimento do
equipamento. Este passará, então, a colocar em risco
a vida de seus ocupantes e também de terceiros. Esta
a razão fundamental da norma legal proposta pelo Código e detalhada no projeto de lei em tela.
Para se ter uma idéia da gravidade do assunto, vale mencionar uma pesquisa realizada, há cerca de cinco anos, pelo Dr. Rogério Scaringela, uma
das maiores autoridades nacionais em trânsito. Esta
pesquisa, de maneira deliberada, avaliou apenas os
itens de segurança mais explícitos, que poderiam ser
inspecionados sem se tomar muito tempo do motorista, e o fez, também de forma consciente, somente
com automóveis pertencentes à chamada “Classe A”,
na cidade de São Paulo. Ou seja, a pesquisa apenas
avaliou veículos que, em princípio, estariam entre os
mais bem conservados do País. Os resultados foram
estarrecedores, pois mais de 60% apresentaram falhas
na segurança. A frota nacional, por certo, terá comprometimento bem maior.
O custo que esta precária manutenção impõe
ao País é enorme. Além das vidas perdidas, perde-se
também com os tratamentos médicos das vítimas não
fatais, com o tempo perdido em congestionamentos
causados por falhas mecânicas em veículos, com as
horas de trabalho desperdiçadas, com o combustível
queimado sem produzir movimento, com o agravamento
da poluição, etc. Urge, portanto, a adoção de medidas
que venham contribuir para a melhoria da manutenção
dos veículos.
Eis aí o mérito da proposição em tela. Ao estabelecer normas básicas para a escolha, por meio de
licitações, de instituições técnicas que tenham comprovada habilitação tecnológica para a realização de tão
importante serviço, o projeto contribui sobremaneira
para viabilizar, ﬁnalmente, a implantação da inspeção
veicular em nosso País. Também é relevante, na proposição em tela, a preocupação com a determinação
do número de instituições que poderão operar em cada
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região, buscando-se evitar os prejuízos decorrentes
de uma eventual concorrência predatória, que poderia
comprometer a eﬁcácia das inspeções.
Caberia talvez, no projeto sob apreciação, alguma
mudança de redação, de forma a tornar mais claras as
intenções do legislador e para corrigir erro de digitação quanto à sigla dos Departamentos Estaduais de
Trânsito, mas tal não é a atribuição deste Colegiado, e
o problema decerto não escapará ao percuciente exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que encerrará a análise da matéria.
Sem embargo e pelas razões expostas, votamos
pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.342, de 2004.
Sala da Comissão, 27 de maio de 2004. – Deputado Reinaldo Betão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
3.342/2004, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Reinaldo Betão.
O Deputado Reginaldo Lopes apresentou voto
em separado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz – Presidente, Ildeu Araujo, Reginaldo Lopes e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes, Carlos Eduardo Cadoca, Edson Ezequiel,
Gerson Gabrielli, Joaquim Francisco, Júlio Redecker,
Léo Alcântara, Luciana Genro, Reinaldo Betão, Ronaldo Dimas, Rubens Otoni, Sérgio Caiado, Giacobo
e Lupércio Ramos.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Romeu Queiroz, Presidente.
VOTO EM SEPARADO
O projeto de lei 3.342, de 2004, de autoria do
ilustre Deputado Dr. Heleno propõe alterar o Código
de Trânsito Brasileiro, prevendo que nos casos de fabricação artesanal ou modiﬁcação de veículo, ou ainda
quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especiﬁcado pelo fabricante, será exigido, para
licenciamento e registro do veículo, um Certiﬁcado de
Segurança Veicular expedido por instituição técnica
credenciada pelo INMETRO – Instituto Nacional de
Metrologia e Qualidade Industrial, conforme norma
elaborada pelo CONTRAN.
A matéria também estabelece que o credenciamento de instituição técnica para realizar os serviços
de Inspeção de Segurança Veicular e inspeção de equipamento destinado ao transporte rodoviário de produto
perigoso deverá se dar por meio de contratação por
processo de licitação, sendo a atividade exercida em
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regime de concessão, cabendo ao INMETRO, após
consulta aos Departamentos Estaduais de Trânsito
– DETRANs, estabelecer o número de instituições técnicas por região, em função da quantidade de veículos
a serem inspecionados.
A proposição foi distribuída às Comissões de
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio,
de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça
e Cidadania.
O nobre relator desta Comissão, Deputado Reinaldo Betão apresentou parecer favorável a proposta
em tela, opinião da qual compartilhamos. Porém, após
ouvido o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, e com o intuito de trazer algumas contribuições que ao nosso ver
melhorariam o projeto, gostaríamos de apresentar a
seguinte sugestão:
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei nº 3342/2004
a seguinte redação:
Art. 1º – O Artigo 106 da lei 9.503, de 23 de agosto
de 1997 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 106 – No caso de fabricação artesanal, modiﬁcação de veículo, alteração de característica veicular,
ou ainda, quando ocorrer substituição de equipamento
de segurança especiﬁcado pelo fabricante, incluindo a
recuperação de veículo sinistrado, será exigido, para
licenciamento e registro do veículo, Certiﬁcado de Segurança Veicular – CSV, expedido por entidade acreditada pelo Inmetro – Instituto Nacional de Metrologia,
Nomalização e Qualidade Industrial, para atuação na
área de segurança veicular.
§ 1º – A formalização do processo de acreditação
por parte do Inmetro, estará condicionada a autorização
prévia do Contran, que terá como critério, a frota de
veículos que necessita de inspeção e a capacidade de
instalação do organismo de inspeção acreditado.
§ 2º – O Contran, mediante aprovação de resolução, regulará a fabricação artesanal, modiﬁcação,
alteração e recuperação de veículos.
§ 3º – O Inmetro e o Denatran, mediante aprovação de Portaria Conjunta, estabelecerão a infra-estrutura operacional mínima das entidades que pretendam obter a acreditação do Inmetro para a emissão do
Certiﬁcado de Segurança Veicular – CSV.
Essa redação justiﬁca-se para dar uma melhor
deﬁnição da abrangência do texto proposto para o art.
106, uma vez que é necessário deixar evidente que as
exigências são aplicáveis nos casos de alteração de
característica veicular, bem como nos casos de recuperação de veículos sinistrados.
Outro aspecto relevante que motiva a proposta
de alteração no texto diz respeito à conceituação da
atividade de credenciamento (a Resolução no 5 do
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Conmetro, de 10 de dezembro de 2003, alterou o termo
credenciamento para acreditação). Conforme normatizado pelo Conmetro – Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, acreditação
(credenciamento) é o procedimento pelo qual um organismo autorizado reconhece formalmente que um
organismo ou pessoa é competente para desenvolver
tarefas especíﬁcas. Neste caso podemos apontar que
a autorização para que o Inmetro atue como organismo
de acretidação do SBAC – Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, encontra-se na Lei nº 9.933,
de 21 de dezembro de 1999; no Decreto no 4.360,
de 21 de março de 2003; e na Resolução Conmetro
nº 04, de 2 de dezembro de 2002. Também é importante mencionar que a atividade tem regras próprias,
públicas e harmonizadas internacionalmente, como
determinado na legislação já mencionada. Portanto, a
incorporação de conceitos não previstos em normas
internacionais, como por exemplo a formalização da
acreditação sob regime de concessão certamente ocasionaria prejuízo ao reconhecimento internacional já
obtido pelo Inmetro.
Em virtude de o projeto estabelecer limites na
quantidade de organismos com autorização para a
emissão do CSV, sugiro que o Contran – Conselho
Nacional de Trânsito, e não o Inmetro, tenha essa atribuição. Haja vista que um dos artigos da Lei no 9.503,
o qual se propõe alterar, atribui ao Contran o papel de
coordenador central do Sistema Nacional de Trânsito.
Ademais, a norma internacional que o Inmetro adota
para atuar como organismo de acreditação, como determina a legislação do SBAC, é explícita em limitar o
acesso do Inmetro à acreditação.
Por ﬁm, a redação sugerida neste voto exclui a
inspeção de veículos utilizados no transporte de produtos perigosos, haja vista haver legislação especíﬁca
sobre o tema, já implementada por meio do decreto
Presidencial nº 96.044, de 18 de maio de 1988.
Sala da Comissão, 15 de setembro de 2004.
– Deputado Reginaldo Lopes.
PROJETO DE LEI Nº 3.359-B, DE 2004
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)
Altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio
de 2003, que “dispõe sobre o Estatuto de
Defesa do Torcedor e dá outras providências”; tendo pareceres da Comissão de
Defesa do Consumidor, pela rejeição (relator: Dep. Leandro Vilela) e da Comissão de
Turismo e Desporto, pela rejeição (relator:
Dep. Edinho Montemor).
Despacho: Às Comissões de Defesa do
Consumidor; Turismo e Desporto e Constituição
e Justiça e De Cidadania (Art. 54 RICD).
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Turismo e
Desporto
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 3.359, de 2004, apresentado
pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos, altera a Lei nº
10.671, de 2003, “Estatuto de Defesa do Torcedor”,
para incluir as seguintes determinações:
A presença de entidade de defesa do consumidor
em plantão durante a realização de evento desportivo,
para atendimento ao torcedor;
A responsabilidade das entidades de prática desportiva e da entidade organizadora da competição por
disponibilizar a infra-estrutura necessária ao funcionamento do posto de atendimento da entidade de defesa
do consumidor.
Este projeto foi apreciado na Comissão de Defesa do Consumidor, em que foi rejeitado por unanimidade.
No prazo regimental não foram apresentadas
emendas.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Esta proposição tem por objetivo alterar o Estatuto de Defesa do Torcedor, de modo a determinar o
plantão do órgão local de proteção e defesa do consumidor durante a realização de eventos esportivos,
para atendimento ao torcedor. Como se verá a seguir,
a medida é desnecessária, em que pese a preocupação do nobre autor com a garantia dos direitos dos
torcedores.
A Lei nº 10.671, de 2003, Estatuto de Defesa
do Torcedor, determina que a responsabilidade pela
segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva detentora do mando de
jogo e obriga-lhe a colocar à disposição do torcedor
orientadores e serviço de atendimento para que aquele
encaminhe suas reclamações no momento da partida
(art. 14, inciso III, da Lei nº 10.671/2003) .
É dever da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solucionar imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao serviço
de atendimento, bem como reportá-las ao Ouvidor da
Competição e, nos casos relacionados à violação de
direitos e interesses de consumidores, aos órgão de
defesa e proteção do consumidor. (art. 14, parágrafo
1º, da Lei nº 10.671/2003)
Além disso, a entidade de prática desportiva responsável deve solicitar ao Poder Público competente a
presença de agentes públicos de segurança, devida-
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mente identiﬁcados, responsáveis pela segurança dos
torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais
de realização de eventos esportivos. (art. 14, inciso I,
da Lei nº 10.671/2003)
A entidade de prática desportiva que não observar o disposto nos parágrafos anteriores perderá
o mando de campo por, no mínimo, dois meses, sem
prejuízo das sanções cabíveis. (art. 14, parágrafo 2º,
da Lei nº 10.671/2003)
Observa-se, portanto, que o próprio Estatuto de
Defesa do Torcedor já contempla dispositivos para
garantir ao torcedor o atendimento às suas reclamações.
Por outro lado, conforme parecer da Comissão
de Defesa do Consumidor, “reclamações e queixas,
se não forem caso de polícia, poderão ser feitas em
outro momento, no dia seguinte, na sede do órgão de
defesa do consumidor. Para problemas mais graves
e urgentes, que caracterizam caso de polícia, o atendimento será imediato”, pois a segurança deve estar
presente. As demandas levadas aos órgãos de defesa
do consumidor não se resolvem na hora e, portanto, é
desnecessária sua presença durante a realização do
evento esportivo.
Apresentadas as razões acima, voto pela rejeição
do Projeto de Lei n.º 3.359, de 2004, do ilustre Deputado Ronaldo Vasconcellos,
Sala da Comissão, 5 de maio de 2005. – Deputado Edinho Montemor, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Turismo e Desporto, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
3.359-A/04, nos termos do parecer do relator, Deputado Edinho Montemor.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Cambraia, Presidente; André Figueiredo
e Márcio Reinaldo Moreira, Vice-Presidentes; Alceste
Almeida, Alex Canziani, Bismarck Maia, Claudio Cajado,
Gilmar Machado, Ivo José, Josué Bengtson, Vadinho
Baião, Eduardo Sciarra, José Militão, José Rocha, Luiz
Bittencourt, Marcus Vicente e Silvio Torres.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Antonio Cambraia, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.572-A, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)
“Obriga as instituições de ensino públicas e privadas de todos os níveis a ministrar treinamento adequado de evacuação
em caso de incêndio ao seu corpo docente, discente e de funcionários; tendo parecer da Comissão da Amazônia, Integração
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Nacional e de Desenvolvimento Regional,
pela aprovação, com emenda (relator: Dep.
Zico Bronzeado).
Despacho: Às Comissões de Amazônia,
Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional Educação e Cultura Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento
Regional
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 3.572, de 2004, de autoria
do nobre Deputado Carlos Nader, obriga as instituições de ensino públicas e privadas de todos os níveis
a ministrar treinamento adequado de evacuação em
caso de incêndio ao seu corpo docente, discente e de
funcionários, preferencialmente com a participação do
Corpo de Bombeiros.
Na justiﬁcação do projeto, o ilustre Parlamentar
assevera que essa medida, de caráter preventivo e já
bastante comum em países do Primeiro Mundo, pode
evitar tragédias de proporções dramáticas, e que estar
preparado para uma situação desse tipo integra aquilo
que se deve esperar da educação do cidadão.
A proposta encontra-se nesta Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional – CAINDR para apreciação do mérito. Posteriormente, será ainda analisada pelas Comissões de
Educação e Cultura – CEC e de Constituição e Justiça
e de Cidadania – CCJC.
No prazo regimental de cinco sessões, de 16 a
22 de junho de 2004, não foram apresentadas emendas ao projeto de lei.
Cumpre-nos agora, por designação do Presidente
desta Comissão, a elaboração do parecer.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Muito apropriada a iniciativa do nobre Parlamentar, com a apresentação deste PL 3.572/04, que estabelece a obrigação de as instituições de ensino públicas e privadas de todos os níveis ministrarem treinamento adequado de evacuação em caso de incêndio
ao seu corpo docente, discente e de funcionários. A
proposição prevê, ainda, que esse treinamento deve
atender às normas adotadas pelo Corpo de Bombeiros e ser feito, preferencialmente, com a participação
dessa instituição.
De fato, uma rápida consulta à Internet demonstra a freqüente ocorrência de incêndios em escolas de
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todo o mundo, muitos deles ceifando a vida de dezenas
de estudantes. Alguns casos recentes:
“Incêndio em escola no Quênia deixa 58
mortos Cinqüenta e oito meninos morreram
num incêndio que destruiu o dormitório de
uma escola para bolsistas em Machackos, um
povoado perto de Nairóbi, capital do Quênia,
informou a polícia.
‘Era o dormitório central da escola. 58
estudantes morreram e outros 28 apresentam
lesões graves’, disse o porta-voz da polícia,
Dola Indidis.
A polícia queniana suspeita que o incêndio tenha sido provocado. ‘Suspeitamos
de incêndio culposo’, disse o chefe da polícia
local, Julius Narangui, ao lado do destroços do
dormitório na escola secundária. “
Site www.brasilnews.com.br/News3.php3?CodR
eg=1569&edit=Mundo&Codnews=999, 26/03/01.
“Incêndio em escola mata 84 crianças
Kumbakonam, Índia Em uma tragédia que chocou a Índia, pelo menos 84 crianças morreram
e 22 ﬁcaram feridas num incêndio que destruiu
a escola em que estudavam na localidade de
Kumbakonam, no Estado de Tamil Nadu. Nenhum professor morreu. Segundo um alto oﬁcial do Corpo de Bombeiros, nenhum professor
perdeu a vida porque todos eles abandonaram
as crianças na escola em chamas com idade
entre seis e 13 anos e fugiram (...).”
Site www.an.uol.com.br/2001/mar/27/0mun.htm,
17/07/04.
No Brasil, acidentes recentes desse tipo só não
se transformaram em verdadeiras tragédias pelo único e simples motivo de terem ocorrido de madrugada, quando as escolas estavam vazias, conforme os
exemplos a seguir:
“Incêndio – Capítulo triste
O segundo andar do prédio central da Escola
de Comunicações e Artes da USP pegou fogo na madrugada de terça-feira, dia 2. Foram atingidos vários
núcleos de estudo, departamentos e salas de professores. O incêndio queimou grande parte do material
de pesquisa, documentos pessoais, livros, teses e
ﬁlmes-documentários produzidos pela instituição. (...)
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou à 0h30 e só foi totalmente controlado por volta
das 9 horas. O Instituto de Criminalística da Polícia
Civil informou que um perito foi deslocado para investigar as causas do incêndio, mas o laudo só deve ser
concluído em 30 dias. A hipótese mais provável é que
um curto-circuito tenha dado início ao fogo”.
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Site www.usp.br/jorusp/arquivo/2001/jusp570/caderno/universidade3.html, outubro/2001.
“Incêndio destrói escola estadual na Zona
Leste e prejudica 1.797 alunos
Um incêndio destruiu totalmente a Escola Estadual União da Vila 2, no Jardim Nair,
região de São Miguel Paulista, Zona Leste de
São Paulo. Os 1.797 alunos serão transferidos
para outras três escolas da região. A hipótese
de ter havido curto-circuito é a mais provável.
Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve
vítimas.
O incêndio começou por volta de 5h de
ontem – as aulas se iniciam às 7h e nenhum
aluno havia chegado (...)”.
Site www.saomiguelpaulista.com.br, 06/07/04.
Por sorte, no caso dos dois exemplos brasileiros
citados, os incêndios eclodiram quando os prédios escolares estavam vazios. Mas qual teria sido a conseqüência se os curtos-circuitos tivessem ocorrido durante o
horário escolar? Este projeto de lei destina-se a atender
exatamente essas ocasiões de emergência, em que há
necessidade de rápida evacuação das escolas.
É certo que algumas leis municipais, em especial
as de metrópoles brasileiras, estabelecem preceitos
quanto à prevenção contra incêndios, mas elas, em
geral, só dizem respeito a ediﬁcações, a equipamentos
e a outros temas estruturais correlatos. Além disso, ao
que consta, mesmo as leis consideradas mais completas não abordam a questão especíﬁca do treinamento, contemplam-na apenas parcialmente ou, ainda,
restringem sua obrigatoriedade a certas ediﬁcações
de maior porte. Por exemplo, a Lei Complementar nº
420, de 1998, que institui o Código de Proteção contra Incêndio de Porto Alegre, prevê, em seu art. 302,
treinamento anual só para os responsáveis pela segurança e funcionamento da ediﬁcação, e não para
seus usuários.
Da mesma forma, há também normas de proteção
contra incêndio especíﬁcas para empresas, como é o
caso da Norma Regulamentadora nº 23 (NR 23), do
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que ﬁxa os
procedimentos a serem seguidos pelas empresas no
tocante à proteção contra incêndio, saídas de emergência para os trabalhadores, equipamentos suﬁcientes
para combater o fogo e pessoal treinado para o seu uso
correto. A norma estabelece que os locais de trabalho
devem possuir saídas em número suﬁciente, dispostas
de modo que aqueles que se encontrem nesses locais
possam abandoná-los com rapidez e segurança, em
caso de emergência.
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Merece ainda ser mencionado que se encontra
em tramitação nesta Casa, na Comissão de Desenvolvimento Urbano – CDU, o PL 3.702/04, de autoria
do ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, que dispõe
sobre a instituição, em todos os condomínios do Brasil, de treinamento de proteção contra incêndio, técnicas de resgate e primeiros socorros. A proposição,
todavia, restringe a obrigatoriedade do treinamento
a zeladores e porteiros de condomínios residenciais,
comerciais e corporativos.
Assim, consideramos justa a preocupação do
nobre Deputado Carlos Nader e nos colocamos de
acordo com a proposição de S. Exa. Todavia, e em face
das normas citadas, temos dúvidas sobre a viabilidade e a validade de se submeter todo o corpo docente,
discente e de funcionários a esse tipo de treinamento
de evacuação, conforme previsto na ementa no projeto – mas não no seu art. 1º. É que o treinamento de
apenas parte do corpo docente e de funcionários da
instituição de ensino poderia ser bem mais factível,
econômica e logisticamente, e com resultados muito
próximos aos obtidos com o envolvimento de todos os
professores, alunos e funcionários.
Além disso, há que considerar que a grande
maioria dos municípios brasileiros não possui Corpo
de Bombeiros, o que obrigaria os responsáveis pelas
instituições de ensino a estabelecer convênios com
batalhões de centros regionais próximos ou a contratar especialistas para proceder ao treinamento, que
se tornaria, assim, bastante dispendioso, se o público
envolvido fosse o universo dos que trabalham e estudam na escola. Outro aspecto a ser considerado é que
as condições físicas das escolas rurais, por exemplo,
diferem substancialmente daquelas de escolas situadas em edifícios em áreas urbanas.
Desta forma, como o parágrafo único do art. 1º já
preceitua que o treinamento deverá atender às normas
adotadas pelo Corpo de Bombeiros e será feito, preferencialmente, com a participação dessa instituição,
cremos que seria melhor que a lei não especiﬁcasse
de plano que todo o corpo docente, discente e de funcionários seria submetido a esse tipo de treinamento,
bem como sua periodicidade. Ambas as condições
deveriam ser deﬁnidas caso a caso, de acordo com
cada situação concreta.
Outro ponto discutível, que remetemos à apreciação da CEC e da CCJC, próximas comissões a
opinar sobre este projeto de lei, diz respeito à eventual inclusão de artigo estabelecendo uma penalidade
para o descumprimento do previsto nesta norma legal.
Poder-se-ia estatuir, por exemplo, que os que infringissem a lei estariam sujeitos às penas do art. 68 da Lei
nº 9.605, de 1998 (“Lei de Crimes Ambientais”), que
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estatui: “deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante
interesse ambiental: Pena – detenção, de um a três
anos, e multa”. No caso, o dever legal aplicar-se-ia
às instituições de ensino públicas, e o contratual, às
privadas. Todavia, parece-nos que o tema diz respeito
mais à segurança do trabalho e às normas de posturas
municipais do que ao escopo desta CAINDR.
Outra opção seria estabelecer uma apenação
não para as pessoas físicas responsáveis pelas instituições de ensino, mas para as próprias instituições,
como pessoas jurídicas, que poderiam estar sujeitas,
por exemplo, à suspensão da autorização de funcionamento ou a outras medidas administrativas. Contudo, em razão da descentralização da gestão do setor
educacional no Brasil – algumas instituições são federais, outras estaduais e outras municipais –, trata-se
de tema que será debatido com maior propriedade no
âmbito da CEC e da CCJC, onde se poderá questionar até a hipótese de esta proposição estar invadindo
a competência dos Estados e Municípios.
Por todo o exposto, no âmbito desta CAINDR,
somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.572, de
2004, com a emenda anexa.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2005. – Deputado Zico Bronzeado, Relator.
EMENDA SUPRESSIVA Nº 1
Suprima-se da ementa a expressão “ao seu corpo docente, discente e de funcionários”.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2005. – Deputado Zico Bronzeado, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão da Amazônia, Integração Nacional
e de Desenvolvimento Regional, em reunião ordinária
realizada hoje, aprovou unanimemente, com emenda,
o Projeto de Lei nº 3.572/2004, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Zico Bronzeado.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Átila Lins e Júnior Betão – Vice-Presidentes, Agnaldo Muniz, Davi Alcolumbre, Lupércio Ramos, Miguel
de Souza, Natan Donadon, Zé Geraldo, Zequinha Marinho, Zico Bronzeado, Anivaldo Vale, Asdrubal Bentes,
Coronel Alves, Dr. Rodolfo Pereira, Gervásio Oliveira,
Marcos Abramo, Raimundo Santos, Suely Campos e
Vanessa Grazziotin.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Zequinha Marinho, Presidente em exercício.
PROJETO DE LEI Nº 3.648-A, DE 2004
(Do Sr. Geraldo Resende)
Acrescenta artigo à Lei nº 9.049, de
18 de maio de 1995, facultando a aﬁxação
na Cédula de Identidade do registro da de-
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ﬁciência física do surdo; tendo parecer da
Comissão de Seguridade Social e Família,
pela rejeição (relator: Dep. Elimar Máximo
Damasceno).
Despacho: Às Comissões de Seguridade Social e Família Constituição e Justiça
e de Cidadania.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade
Social e Família
I – Relatório
O Projeto de Lei acima epigrafado, de autoria
do Deputado Geraldo Resende, visa a acrescentar
um artigo à Lei nº 9.049/95, para facultar a inscrição
da condição de “surdo” na cédula de identidade, a requerimento do interessado e desde que devidamente
atestada pela autoridade competente.
O Autor argumenta que tal medida irá contribuir
para a integração do deﬁciente auditivo, ao evitar inúmeros transtornos no cotidiano dessas pessoas.
A Proposição foi encaminhada para análise e parecer desta Comissão de Seguridade Social e Família,
em caráter conclusivo (RI, art. 24,II), devendo seguir
para ser apreciada pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
Durante o prazo regimental estabelecido, não foram oferecidas emendas perante esta Comissão.
II – Voto do Relator
Sem dúvida, a preocupação manifestada pelo
Autor da Proposição é bastante meritória, pois a integração social dos deﬁcientes auditivos deve ser alvo
de preocupação constante por parte da sociedade em
geral e do Parlamento, em particular, já que esta Casa
de Leis tem papel fundamental na defesa dos direitos
humanos e sociais.
No entanto, devemos observar que já está facultado aos deﬁcientes auditivos a inclusão dessa informação em sua cédula de identidade, bem como a
qualquer pessoa portadora de deﬁciência física ou de
qualquer outro problema de saúde. Para tanto, basta
solicitar à autoridade competente. É o que se depreende da leitura do art. 2º da referida Lei que se pretende
alterar, como ora transcrevemos:
“Art. 2º Poderão, também, ser incluídas
na Cédula de Identidade, a pedido do titular,
informações sucintas sobre o tipo sangüíneo,
a disposição de doar órgãos em caso de morte
e condições particulares de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde
ou salvar a vida do titular.” (grifo nosso)
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Há que se considerar que incluir na Lei um dispositivo especíﬁco sobre a deﬁciência auditiva, além de
desnecessário, pode levar ao entendimento de que as
demais deﬁciências ou condições de saúde para serem
incluídas devem estar explicitamente previstas.
No nosso entender, não está proibida a inclusão
da informação sobre a condição de deﬁciente auditivo,
mas, ao contrário, a Lei faculta que, a pedido do interessado, esse dado conste da cédula de identiﬁcação.
Assim, não procede incluir na norma dispositivo novo
para facultar o que não está proibido, ou seja, a inclusão da informação sobre a deﬁciência auditiva.
À luz dessas considerações, manifestamos voto
contrário à aprovação do Projeto de Lei nº 3.648/04.
Sala da Comissão, 7 de outubro de 2004. – Deputado Elimar Máximo Damasceno, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente
o Projeto de Lei nº 3.648/2004, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Elimar Máximo Damasceno.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dr. Benedito Dias – Presidente, Arnaldo Faria
de Sá, Guilherme Menezes e Almerinda de Carvalho
– Vice-Presidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin, Antonio Joaquim, Benjamin Maranhão, Darcísio
Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Ribamar Alves,
Dr. Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo Thadeu, Gorete Pereira, Henrique Fontana, Jandira Feghali, José
Linhares, Laura Carneiro, Manato, Milton Barbosa,
Nilton Baiano, Rafael Guerra, Remi Trinta, Roberto
Gouveia, Saraiva Felipe, Suely Campos, Teté Bezerra,
Thaís Barbosa, Thelma de Oliveira, Assis Miguel do
Couto, Celcita Pinheiro e Sandra Rosado.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.686-A, DE 2004
(Do Sr. Roberto Gouveia)
Estabelece o Código Nacional de Direitos dos Usuários das Ações e dos Serviços de Saúde e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor, pela aprovação deste, com
emendas, e pela rejeição da emenda 1/2004
apresentada pelo Deputado Alberto Fraga
(relator: Dep. Paulo Lima).
Despacho: Às Comissões de Defesa
do Consumidor; Seguridade Social e Família
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD).
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor
I – Relatório
O projeto de lei epigrafado pretende estabelecer
os direitos básicos dos usuários e consumidores das
ações e dos serviços de saúde, de forma a assegurar-lhes acesso humanizado e digno, além de procedimentos de qualidade. Os direitos são enumerados
no art. 2º, em 28 incisos.
O art. 3º veda discriminação entre usuários e consumidores de planos, seguros, contratos ou convênios
privados de saúde, usuários e consumidores do Sistema Único de Saúde – SUS nos serviços públicos de
saúde e nas entidades públicas e privadas conveniadas
ou contratadas pelo poder público. Já o art. 4º obriga
os serviços públicos de saúde e as entidades privadas
conveniadas ou contratadas pelo Poder Público a garantirem igualdade de acesso a qualquer procedimento
administrativo e de assistência à saúde, assim como
atendimento equânime em relação à qualidade destes
procedimentos a todos os pacientes e usuários.
O projeto de lei em comento estabelece ainda
responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas
de direito público e as de direito privado, participantes
ou não do SUS, pelos danos que seus agentes causarem a indivíduo ou coletividade. No art. 6º é previsto que haverá sanções administrativas, civis e penais
pelo descumprimento das disposições previstas na lei
e, no artigo seguinte, são consideradas infratoras as
pessoas físicas e jurídicas que concorrerem, direta ou
indiretamente, para o cometimento da infração. No art.
8º é determinado que qualquer pessoa é parte legítima
para comunicar a infração da lei aos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional de Saúde.
A proposição foi despachada às Comissões de
Defesa do Consumidor e de Seguridade Social e Família, para exame de seu mérito. Nesta Comissão foi apresentada uma emenda supressiva que visa à supressão
do inciso II do art. 2º e o art. 5º do projeto de lei.
II – Voto do Relator
A Constituição da República dispõe, no art. 196,
que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
O artigo seguinte da Carta Maior estabelece que: “São
de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei,
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sobre sua regulamentação, ﬁscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica
de direito privado.
No art. 198 está determinado que as ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema
único que tem como uma de suas diretrizes o atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
Em seguida, o art. 198 concede liberdade à iniciativa
privada para atuar na assistência à saúde, de forma
complementar do sistema único, segundo diretrizes
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades ﬁlantrópicas e as
sem ﬁns lucrativos.
A Lei nº 8.080/90, também conhecida como Lei
Orgânica da Saúde, reaﬁrma, no seu art. 2º, o direito
de todos os indivíduos à saúde e o dever do Estado de
provê-la por meio de formulação de políticas sociais e
econômicas, e de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços, conforme determinado no
art. 196 da Constituição. No seu art. 7º, enumera treze
princípios a serem observados na implementação das
ações e serviços públicos de saúde, os quais, obviamente, devem ser seguidos pelos serviços privados
de assistência à saúde.
O escopo da Política Nacional das Relações
de Consumo é o atendimento das necessidades dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como
a transparência e harmonia das relações de consumo,
conforme reza o art. 4º da Lei nº 8.078/90. Entre os
princípios que norteiam esta política, destacamos o
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, a
ação governamental no sentido de protegê-lo, a educação e informação de fornecedores e consumidores
quanto aos respectivos direitos e deveres e a racionalização e melhoria dos serviços públicos.
A despeito dos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais acima citados, é lamentável que
ainda ocorra tanto desrespeito à dignidade – e mesmo à vida – dos usuários e consumidores das ações
e serviços de saúde. A situação precária do acesso e
do atendimento dos doentes na rede pública torna-se
ainda mais repulsiva porquanto atinge principalmente
a maioria da população, ou seja, os pobres os miseráveis. Muitas são as causas deste quadro dramático,
como os parcos investimentos na área de saúde e a
insuﬁciência do teto ﬁnanceiro ﬁxado para as despesas
decorrentes do SUS, e pouco fazem ou podem fazer
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as autoridades responsáveis ao cabo de uma década
de política econômica contracionista.
A proposição em comento é altamente meritória, pois busca solucionar uma das variáveis do problema. É importante que os direitos dos usuários de
serviços de saúde sejam explicitados em norma legal,
pois deste modo podem ser exigidos pelos usuários,
consumidores familiares e acompanhantes, e se transformar em instrumento de pressão para uma melhor
prestação do serviço.
O projeto está coerentemente estruturado, de
forma a assegurar direitos ao cidadão, a serem respeitados desde o ingresso em uma unidade de saúde
até a saída. No seu art. 2º destacamos os incisos II, IV,
V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVII, XVIII, XXIV e XXV,
como de grande importância, o que não signiﬁca que
os demais não sejam relevantes. Os arts. 3º e 4º têm
o inegável mérito de combater execráveis discriminações freqüentemente praticadas por estabelecimentos
privados que complementam os serviços públicos. O
art. 5º inova ao estabelecer responsabilidade objetiva
às pessoas jurídicas de direito público ou privado pelos
danos que ações proﬁssionais de seus agentes vierem
a causar a pacientes.
Faço aqui uma ressalva, visando a adequação
da futura lei à Constituição Federal, que, em seu artigo
5º, inciso XXXIX, estabelece que “não há crime sem lei
anterior que o deﬁna, nem pena sem prévia cominação
legal”. A inclusão clara em seu texto, de quais serão as
penalidades a serem aplicadas aos infratores, evita que
a lei seja aprovada com uma inconstitucionalidade que
poderia prejudicar a eﬁcácia de sua aplicação.
Com o ﬁm de corrigir a falha, cabe remeter o seu
descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor, o qual já estabelece sanções civis, penais e administrativas e, ainda, para que a lei, por ser matéria
também do Direito Sanitário, possa ser aplicada pelo
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cabe também
remetê-la às sanções estabelecidas pela Lei 6437 de
1977. Esta é a lei que trata das infrações e penalidades à legislação sanitária federal. É nesta lei que as
Vigilâncias Sanitárias dos diversos níveis de governo
se baseiam ao aplicar as sanções aos infratores. Tem
caráter puramente administrativo, não estabelecendo
penalidades civis e penais. Seria uma grande falha
aprovar o Código de Proteção dos Usuários e Consumidores do Sistema de Saúde, sem que a Vigilância
Sanitária tivesse a possibilidade de aplicá-lo.
Quanto à emenda supressiva, que pretende retirar do projeto de lei o inciso II do art, 2º e o art. 5º,
nossa posição é contrária à sua aceitação. Entendemos que não deve haver discriminação de pacientes
pelos serviços de saúde, sejam públicos ou privados,
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por qualquer das circunstâncias elencadas nas oito
alíneas do inciso II do art. 2º. Em nossa opinião, o art.
5º é inovador, devendo ser mantido no projeto de lei
por induzir acuro por parte dos agentes proﬁssionais.
Em face do exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei nº 3.686, de 2004, com o oferecimento
das emendas modiﬁcativas em anexo, e pela rejeição
da emenda supressiva a ele apresentado nesta Comissão.
Sala da Comissão, 9 de maio de 2005. – Deputado Paulo Lima, Relator.
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Fraga, nos termos do Parecer do Relator, Deputado
Paulo Lima.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Antonio Fleury – Presidente, Eduardo Seabra
– Vice-Presidente, Ana Guerra, Celso Russomanno,
Jonival Lucas Junior, José Carlos Araújo, Júlio Delgado, Luiz Bittencourt, Paulo Lima, Pedro Corrêa, Renato
Cozzolino, Robério Nunes, Selma Schons, Simplício
Mário, Wladimir Costa, Alex Canziani, João Paulo Gomes da Silva, Kátia Abreu e Marcos de Jesus.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Luiz Antonio Fleury, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.686, DE 2004

PROJETO DE LEI Nº 3.767-A, DE 2004
(Do Sr. Pastor Francisco Olímpio)

Estabelece o Código Nacional de Direitos dos Usuários das Ações e dos Serviços
de Saúde e dá outras providências.

“Art. 6º O descumprimento do disposto
nesta lei implicará nas sanções civis, penais
e administrativas previstas na Lei 8078, de 11
de setembro de 1990, e na Lei 6437, de 20 de
agosto de 1977, no que couber.”

“Dá nova redação ao inciso II do art.
1.094 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação, com substitutivo
(relator: Dep. Reinaldo Betão).
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
Constituição e Justiça e de Cidadania (Mérito
E Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2005. – Deputado Paulo Lima, Relator.

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

I – Relatório

PROJETO DE LEI Nº 3.686, DE 2004

O projeto em tela objetiva uma pequena alteração no Código Civil, especiﬁcamente no inciso II do art.
1094, que trata do número de sócios para se constituir
uma cooperativa. Propõe retirar a expressão “mínimo”
do texto do referido inciso, sob o argumento de que o
novo Código Civil entra em área já devidamente tratada na Lei n° 5.764, de 1971, que é a lei que deﬁniu
a Política Nacional do Cooperativismo.
Entre as atribuições da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio está o exame
de matérias sobre cooperativismo e outras formas de
associativismo (art. 32, VI, i do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados) e relativas a direito comercial
(art. 32, VI, m do mesmo Regimento), aspectos sobre
os quais nosso voto versará.
No prazo regimental de cinco sessões, não foram apresentadas emendas. Além desta Comissão de
Desenvolvimento Econômico Indústria e Comércio, a
proposição será examinada, inclusive no mérito, pela
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania.
É o relatório.

EMENDA DE RELATOR Nº 01
Dê-se ao caput do Art. 6º do projeto de lei a seguinte redação:

Estabelece o Código Nacional de Direitos dos Usuários das Ações e dos Serviços
de Saúde e dá outras providências.
EMENDA DE RELATOR Nº 02
Dê-se ao caput do Art. 9º do projeto de lei a seguinte redação, renumerando o artigo seguinte:
“Art. 9º Equipara-se a usuário, o consumidor de qualquer serviço de saúde prestado
no país, seja ele público ou privado, remunerado ou não.
Sala da Comissão, 9 de maio de 2005. – Deputado Paulo Lima, Relator
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o
Projeto de Lei nº 3.686/2004, com emendas, e rejeitou
a emenda 1/2004 apresentada pelo Deputado Alberto
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II – Voto do Relator
Há controvérsias sobre a vigência de alguns
artigos da Lei n° 5.764, de 1971, que instituiu o regime jurídico das cooperativas. Alguns doutrinadores
entendem que o Código Civil de 2002, ao tratar das
cooperativas nos arts. 1.093 a 1096, teria revogado
parcialmente a Lei n° 5.764/1971 (Fiúza, 2004). Isso
porque a Lei de Introdução ao Código Civil (DecretoLei n° 4.657, de 1942) estabelece que, quando uma
lei nova dispõe sobre matéria incompatível com lei
anterior, esta é revogada (total ou parcialmente) por
aquela. Por outro lado, a LICC determina que lei geral mais nova que disponha sobre aspectos gerais ou
especiais, além dos já existentes, não revoga nem
modiﬁca lei anterior.
O desaﬁo é investigar se, de fato, o art. 1094, inciso II, do novo Código Civil, que trata do concurso do
número mínimo de sócios, teria revogado o art. 6° da
Lei das Cooperativas, que exige o mínimo de 20 sócios
para constituição de cooperativas. Prevalecendo este
entendimento, a exigência que vige hoje é menos restritiva, pois o texto do Código Civil estabelece a regra de
que é necessário apenas o número mínimo de sócios
necessário para compor a administração. Por seu texto,
portanto, e contrariamente à lei de 1971, é permissível
que o número de sócios seja menos de 20.
A interpretação de que a Lei das Cooperativas
foi derrogada nesta exigência é compartilhada por Fiúza (2004, pág. 1011), que comenta o referido artigo
do novo Código Civil:
“O art. 6° da Lei n° 5.764/71 exigia, para
a constituição das cooperativas singulares, o
mínimo de 20 sócios. O inciso II deste art. 1.094
ﬂexibilizou tal exigência, podendo a sociedade cooperativa ser constituída com o número
de sócios necessário, apenas, para compor a
administração da sociedade”
Portanto, a justiﬁcativa do projeto de lei em análise, de que não se faz necessária a palavra “mínimo”, porque a Lei nº 5.764/71 já trataria do assunto,
é questionável.
Não tem, entretanto, a Organização das Cooperativas Brasileiras entendido que o art. 6º da Lei nº
5.764/71 teria sido derrogado pelo novo Código Civil.
É o que se conclui pelas instruções que ela fornece
aos que desejam constituir uma cooperativa (disponível em seu sítio na Internet):
“No Brasil, para se constituir uma cooperativa são necessárias, no mínimo, vinte pessoas físicas, conforme a Lei 5.764, de
16.12.1971”.
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Como o texto do Código Civil de 2002 é menos
restritivo que o da Lei das Cooperativas, achamos por
bem dirimir quaisquer dúvidas de que este foi revogado por aquele. Assim, oferecemos um substitutivo que
procura clarear o assunto. Nesse sentido, propomos a
revogação expressa da exigência de número mínimo
de 20 pessoas físicas para se constituir uma cooperativa, mantendo no texto apenas a exigência de número
mínimo necessário para compor a administração da
cooperativa.
Ante o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.767, de 2004, nos termos do substitutivo anexo.
Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2004. –
Deputado Reinaldo Betão, Relator.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 3.767, DE 2004
Dá nova redação ao inciso II do art. 1.094 da Lei
nº 10.046, de 10 de janeiro de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O inciso II do art. 1.094 da Lei n° 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1.094 (.......)
II – concurso de sócios em número necessário a compor a administração, sendo
vedada a exigência de número mínimo para
constituição de cooperativa superior ao necessário para que tal composição se efetive, sem
limitação de número máximo.”
Art. 2º Revogue-se o inciso I do art. 6° da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2004. –
Deputado Reinaldo Betão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto de Lei nº 3.767/2004, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Reinaldo Betão.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz – Presidente, Ildeu Araujo, Reginaldo Lopes e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes, Carlos Eduardo Cadoca, Edson Ezequiel,
Gerson Gabrielli, Joaquim Francisco, Júlio Redecker,
Léo Alcântara, Luciana Genro, Reinaldo Betão, Ronaldo Dimas, Rubens Otoni, Sérgio Caiado, Giacobo
e Lupércio Ramos.
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Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Romeu Queiroz, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.779-A, DE 2004
(Do Sr. Tarcisio Zimmermann)
Dispõe sobre a gratuidade na apresentação da Declaração Anual de Isento;
tendo parecer da Comissão de Finanças e
Tributação, pela compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação, com Substitutivo (relator:
Dep. Luiz Carlos Hauly).
Despacho: Às Comissões de Finanças e
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Finanças
e Tributação
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Lei nº 3.779, de 2004, de
autoria do nobre Deputado Tarcísio Zimmermann, o
qual assegura a gratuidade na apresentação da Declaração Anual de Isento das pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF).
Sua Excelência observa que a exigência de entrega da referida declaração é justa, pois visa a sanar o Cadastro, expurgando milhões de inscrições de
pessoas falecidas, inscrições duplicadas, falsiﬁcadas
e outras hipóteses, mas ressalta que tal medida não
pode onerar o contribuinte que, mesmo estando isento
do imposto de renda, ﬁca obrigado a pagar ligações
telefônicas ou remessas pelos correios.
O Projeto de Lei vem a esta Comissão para o exame do mérito e dos aspectos ﬁnanceiro e orçamentário
públicos, sua adequação com o Plano Plurianual, Lei
de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, na
forma do que dispõe o art. 53, II, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.
II – Voto do Relator
Como sabido, a exigência de apresentação da
Declaração Anual de Isento se deu em virtude de problemas advindos da administração do Cadastro das
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), o
qual contava com inúmero registros duplicados decorrentes de erros, fraudes, falecimento de contribuintes
etc. A má situação do Cadastro chegava a tal ponto
que, a persistir, haveria mais inscritos do que cidadãos
brasileiros.
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Por essa razão, tomou-se a louvável iniciativa de
se exigir a apresentação de declaração pelos contribuintes pessoas físicas, a ﬁm de que fosse promovido o expurgo dos registros incorretos constantes do
Sistema.
Entretanto, medida que deveria ser transitória,
por ter cumprido a função a que se destinava, acabou
por se perpetuar, na medida em que a Secretaria da
Receita Federal passou a exigir, todos os anos, a entrega da referida Declaração, a qual, em muitas hipóteses, estava sujeita à cobrança de tarifas por parte de
entidades conveniadas daquela Secretaria.
Há que se lembrar que hoje qualquer cidadão
brasileiro necessita estar cadastrado no CPF e, na
forma do disposto no art. 5º, inciso LXXVII, todos os
atos necessários ao exercício da cidadania devem
ser gratuitos.
Por essa razão, concordamos com o fato de que
a apresentação da Declaração Anual de Isento deve
ser gratuita, por qualquer meio que se disponibilize
ao contribuinte para tanto, cabendo à Secretaria da
Receita Federal arcar com os ônus dessa exigência,
sobretudo ao se ter em conta que as pessoas isentas
do imposto de renda normalmente se encontram nas
camadas mais necessitadas da população.
Além disso, entendemos que a inscrição do contribuinte no Cadastro de Pessoas Físicas deve ser gratuita, bem como a entrega da declaração do imposto
de renda, se realizada em formulário, o esclarecimento
de dúvidas por parte da Secretaria da Receita Federal
e a certiﬁcação digital do processo de rastreamento
da sua declaração.
Assim, apresentamos o substitutivo em anexo
e, a ﬁm de evitar que o Projeto de Lei crie despesa
adicional ao Governo, o que o tornaria inadequado orçamentária e ﬁnanceiramente, ﬁzemos a previsão, no
substitutivo, que os custos correspondentes a essas
atividades deverão ser cobertos com a verba orçamentária já destinada à Secretaria da Receita Federal,
vedado o aumento de despesa.
Em conclusão, somos pela compatibilidade e
adequação orçamentária e ﬁnanceira do Projeto de Lei
nº 3.779, de 2004, na forma do substitutivo ora apresentado e, no mérito, por sua aprovação, também na
forma do substitutivo.
Sala da Comissão, 7 de abril de 2005. – Deputado Luiz Carlos Hauly, Relator.
PROJETO DE LEI No 3.779, DE 2004
(Substitutivo do Relator)
Dispõe sobre a gratuidade na apresentação da Declaração Anual de Isento e
dá outras providências.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica assegurada a gratuidade:
I – na apresentação da Declaração Anual de
Isento para os contribuintes inscritos no Cadastro de
Pessoas Físicas;
II – na inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
e na emissão da primeira via do cartão correspondente,
ainda que realizada por agentes conveniados;
III – no fornecimento do formulário para preenchimento da Declaração de Ajuste Anual das pessoas físicas;
IV – no atendimento ao cidadão para o esclarecimento de dúvidas, inclusive por telefone;e
V – no processo de certiﬁcação digital para rastreamento da declaração do contribuinte.
Parágrafo único. Na hipótese em que a Secretaria da Receita Federal celebrar convênio autorizando
entidades a realizar as atividades acima mencionadas,
cabe a ela arcar com os custos da operação, vedado
o aumento da dotação orçamentária da Secretaria
para esse ﬁm.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, de 2005. – Deputado Luiz
Carlos Hauly, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu,unanimemente, pela
compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº
3.779/04, com Substitutivo, nos termos do parecer do
relator, Deputado Luiz Carlos Hauly.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Geddel Vieira Lima,Presidente; Eduardo Cunha,
Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss,Vice-Presidentes;
Armando Monteiro, Coriolano Sales, Delﬁm Netto,
Enivaldo Ribeiro, Félix Mendonça, Fernando Coruja,
Francisco Dornelles, João Magalhães, José Carlos
Machado, José Militão, José Pimentel, Luiz Carreira,
Marcelino Fraga, Max Rosenmann, Moreira Franco,
Mussa Demes, Nazareno Fonteles, Osório Adriano,
Pauderney Avelino, Pedro Novais, Roberto Brant, Silvio
Torres, Vignatti, Virgílio Guimarães, Wasny de Roure,
Antonio Cambraia.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Geddel Vieira Lima, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.820-A, DE 2004
(Do Sr. Rubinelli)
Acrescenta o inciso III, ao art. 3º, da
Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971,
que altera a legislação sobre distribuição

Quinta-feira 26

21357

gratuita de prêmios, mediante sorteio, valebrinde ou concurso, a título de propaganda,
estabelece normas de proteção à poupança
popular, e dá outras providências; tendo
parecer da Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio, pela rejeição deste e do de nº 3887/2004, apensado
(relator: Dep. Reinaldo Betão).
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD);
e de Constituição e Justiça e de Cidadania
(Art. 54 RICD)
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.
Publicação do Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 3.820/04, de autoria do nobre
Deputado Rubinelli, acrescenta inciso III ao art. 3º da
Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, que “ Altera a legislação sobre distribuição gratuita de prêmios,
mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de
propoganda, estabelece normas de proteção à popança
popular, a dá outras providências”. Por esta iniciativa,
insere-se na correspondente legislação a autorizaçãp
para que a distribuição ou promessa de distribuição
gratuita de prêmios realizada por associações representativas declaradas de utlidade pública independa
de prévia autorização governamental.
Em sua justiﬁcação, o ilustre Parlamentar argumenta que as micro e pequenas empresas constituem
um segmento dos mais importantes, sustentáculo da
libre iniciativa e da democracia, responsáveis pela
criação da maioria dos posto de trabalho no País e
no mundo e mais propensas a absorver as inovações
tecnológicas. Assim, de acordo com suas palavras,
caberia um ambiente propício ao crescimento desse
setor, por meio de mecanismo de incentivo eﬁcaz e
permanente, até como forma de protegê-lo da concorrência injusta com as megacorporações. Ao seu
ver a propositura em tela concorre para este objetivo,
na medida em que as micro e pequenas empresas
são representadas por associações, como, por exemplo, a Associação Comercial e Empresarial de mauá
– ACIAM, no Estado de São Paulo.
O Projeto de Lei nº 3.820/04 foi distribuído em
28/06/04, pela ordem, ás Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, de Finanças
e Tributação, inclusive para exame de mérito, e de
Constituição e Justiça e de cidadania, em regime de
tramitação ordinária. Encaminhada a proposição a este
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Colegiado em 30/06/04, recebemos, em 08/07/04, a
honrosa missão de relatá-la. Não se lhe apresentaram
emendas até o ﬁnal do prazo regimental para tanto
destinado, em 16/08/04.
Por seu turno, o Projeto de Lei nº 3.887/04, de
autoria do nobre Deputado Augusto Nardes, altera
o inciso I e acrescenta um § 1º ao art. 3º da Lei nº
5.768, de 1971, renumerando o atual parágrafo único.
Nos termos desta proposição, deixa de ser necessário que uma pessoa jurídica de direito público realize
diretamente sorteio destinado à distribuição gratuita
de prêmios para que a autorização deste sorteio independa de prévia autorização governamental. Ademais, de acordo com o texto proposto para o § 1º do
referido artigo, uma pessoa jurídica de direito público
poderá distribuir gratuitamente prêmios, em convênio
com pessoas jurídicas que exerçam atividade comercial, industrial ou de compra e venda de bens imóveis,
desde que estejam comprovadamente quites com os
impostos federais, estatuais e municipais, bem como
com as constribuições da Previdência Social.
Em sua justiﬁcação, o ilustre Autor argumenta
que sua iniciativa tem caráter descentralizador e busca reforçar o pacto federativo, estimular o comércio
local e estimular a arrecadação dos impostos das três
esferas de governo e das contribuições previdenciárias. Além disso, procura agilizar os processos locais
que envolvam a promoção de sorteio e premiações,
solucionando-se o problema da excessiva demora na
análise e expedição de autorizações.
O Projeto de Lei nº 3.887/04 foi apensado à proposição principal em 09/07/04, sendo encaminhado a
este Colegiado em 14/07/04.
Cabe -nos, agora, nesta Comissão de desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, apreciar a
matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às
atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do
Regimento Interno desta casa.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Ambas as proposições intentam, de maneiras
distintas, tornar mais ﬂexível a legislação relativa à
distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio,
ampliando as situações em que referida distribuição
independeria de prévia autorização governamental.
Nos termo da proposição principal, estaria dispensada
desta exigência a distribuição realizada por associações representativas declaradas de utilidade pública.
De acordo com o projeto apensado, tal dispensa alcançaria as pessoas jurídicas de direito público que
efetuassem o sorteio em convênio com as pessoas jurídicas que exerçam atividade comercial, industrial ou
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de compra e venda de bens imóveis. Nos dois casos,
pretende-se reforçar a arrecadação tributária e incentivar o setor produtivo, especialmente o das micro e
pequenas empresas, por meio da descentralização
das providências dos sorteios.
Antes de analisar o mérito das proposições em
tela, cabe registrar a motivação para a necessidade
de autorização governamental prévia para a realização
da distribuição de prêmios mediante sorteios, introduzida pela Lei nº 5.768/71. Esta medida procurou evitar,
dentre outros, o estímulo aos jogos de azar, o lucro
imoderado aos executores dos sorteios, a transformação desses sorteios em fonte suplementar de receita,
a distorção do mercado e a falta de garantias quanto à
igualdade de tratamento entre todos os concorrentes e
a lisura do processo,nos termos do Decreto nº 70.951,
de 09/08/72, que regulamentou a mencionada lei. Para
tanto, dentre outros elementos, cumpre ao órgão encarregado da concessão dos sorteios – atualmente, a
caixa econômica Federal, por força da Lei nº 10.683,
de 28/05/03 – observar o cumprimento, de parte da
empresa promotora dos sorteios, dentre outras exigência: (i) de que o valor total dos prêmios a ser distribuídos pela empresa não exceda , em cada mês, o
limite de 5% da média mensal da receita operacional
relativa a tantos meses, imediatamente anteriores ao
pedido de autorização, quantos sejam os do plano da
operação; (ii) quanto à modalidade de prêmios a distribuir, que sejam restritos a mercadorias de produção
nacional, títulos de crédito admitidos pelo Ministério da
Fazenda, unidades residenciais urbanas, viagens de
turismo interno e bolsas de estudo no país; e (iii) de
que os sorteios obedeçam aos resultados da extração
da Loteria Federal.
Constata-se, portanto, que a legislação vigente
– já há mais de três décadas – sobre o tema instituiu
o exame e a autorização prévia por parte de um órgão
federal como um instrumento de prevenção de eventuais distoções provocadas por ou associadas a tais
sorteios. Como corolário desta ﬁlosoﬁa, restringiu-se
o leque de exceções a esta sistemática, de modo a
assegurar que os cuidados previstos para a realização
dos sorteios abarquem o espectro mais amplo possível
desses eventos, como forma de proteção do consumidor e da concorrência.
A nosso ver, as duas proposições sob comento alargam em demasia o conjunto de situações em
que é dispensada a observância do cumprimento das
exigências da legislação vigente. No caso da proposição principal, a possibilidade de ue a distribuição de
prêmios por associações representativas declaradas
de utilidade pública independa de autorização prévia
apresenta, em nosso ponto de vista, três impropieda-
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des. Em primeiro lugar, a regulamentação em vigor já
permite referida autorização a pessoas jurídicas representadas por associações ou empresa que, na qualidade de mandatária, responda solidariamente pelas
obrigações assumidas. Em segundo lugra, não nos
parece clara a ligação biunívoca entre tais associações
e as pequenas e micro empresas: se é verdade que,
amiúde, estas se reúnem em associações, nem sempre uma associação representará aquele segmento.
Em terceiro lugar, a dispensa de autorização prévia a
determinada associação poderia ensejar que empresas em situação ﬁscal e previdenciária irregular a ela
vinculadas pudessem organizar sorteios por meio da
entidade representativa.
Por seu turno, pela letra do projeto apensado,
bastaria, em tese, que uma empresa ﬁrmasse “convênio”- sem nenhuma outra qualiﬁcação – com algum
órgão público para que se lhe permitisse organizar
sorteios para distribuição de prêmios completamente
à margem dos mecanismo de supervisão e controlo
estabelecidos pela legislação. Em termo práticos, de
acordo com a nossa opinião, semelhante inciativa
acabaria por tornar inócuas essas exigências e esses
requisitos estabelecidos para a proteção da poupança
popular e da boa conduta comercial. Conquanto entendamos que os projetos sob apreciação são motivados
pelo desejo de fomentar a atividade empresarial, não
cremos que este seja o melhor caminho. Parece-nos
pouco recomendável a instituição de critérios mais lassos para a realização de sorteios com ﬁns de promoção
comercial. Aﬁnal de contas, o pleno desenvolvimento
do setor privado não deve nunca adotar o apelo à sorte dos consumidores como uma das suas estratégias
principais. Somos de opinião de que, neste terreno,
todo cuidado é pouco.
Por todos estes motivos, votamos pela rejeição
dos Projetos de Lei nº 3.820, de 2004, e nº 3.887, de
2004, reconhecendo, no entanto, os elogiáveis propósito de seus nobres Autores.
Sala da Comissão , 10 de março de 2005. – Deputado Reinaldo Betão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.820/2004,
e o PL 3887/2004, apensado, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Reinaldo Betão.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz – Presidente, Ildeu Araujo, Reginaldo Lopes e Fernando de Fabinho – Vice-Pre-
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sidentes, Carlos Eduardo Cadoca, Edson Ezequiel,
Gerson Gabrielli, Joaquim Francisco, Júlio Redecker,
Léo Alcântara, Luciana Genro, Reinaldo Betão, Ronaldo Dimas, Rubens Otoni, Sérgio Caiado, Giacobo
e Lupércio Ramos.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Romeu Queiroz, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.881-A, DE 2004
(Do Sr. Celso Russomanno)
Dispõe sobre a adoção de processos
de automação nas atividades perigosas e
insalubres; tendo parecer da Comissão de
Seguridade Social e Família, pela aprovação
(relator: Dep. Pedro Canedo).
Despacho: Às Comissões de Seguridade
Social e Família; Trabalho, de Administração
e Serviço Público; Constituição e Justiça e de
Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões – Art. 24, II.
Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade Social e Família
I – Relatório
O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do Ilustre
Deputado Celso Russonamo, propõe sejam adotadas
pelas empresas o sistema de automação preferencialmente nas atividades insalubres e perigosas, diante
da insigniﬁcante redução dos acidentes de trabalho
em nosso País.
O nobre parlamentar em sua justiﬁcação apresenta as estatísticas do Anuário Estatístico da Previdência Social de 1999, obtidas a partir dos dados apresentados na Comunicação de Acidentes do Trabalho
(CAT), documento de preenchimento obrigatório em
casos de infortúnios.
Os índices de acidentes de trabalho registrados
no mercado formal, inerentes à população em atividade,
foram reduzidos cerca de 50%, ressaltando no entanto,
que não estão computados os acidentes sofridos por
empregados sem carteira assinada, por trabalhadores
de cooperativas ou de pequenos empreendimentos
prestadores de serviços na condição de subcontratados (terceirização) por grandes empresas, tornando
esse número mais assustador.
Alega-se ainda que, segundo a fonte citada, os
casos de acidentes não-fatais diminuíram, o índice de
morte permanecem inalterados , cerca de 3.000 ao ano
no período de 1997/1999.
Considerando os dados apresentados, o então
propositor do presente Projeto de Lei, assegura que
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a melhor solução para combater esse óbitos é a prevenção aos riscos do trabalho.
Acrescenta ainda com indignação que a questão dos adicionais concedidos aos trabalhadores que
exercem atividades perigosas e insalubres, está ultrapassada, pois saúde não se vende.
Considerou-se também a otimização na produção das empresas, pois o trabalhador não terá sua
capacidade laboral reduzida, e sim a considerável
diminuição dos riscos da ocupação. Enﬁm, estariam
mais assegurados os trabalhadores, empresa e o Poder Público. A empresa não terá mais os altos custos
provenientes do afastamento do empregado até 15
dias, e o Poder Público com a diminuição dos acidentes, reduzirá sensivelmente os recursos para custear
os benefícios previdenciários.
Finalmente, tal providência poderá proporcionar
aos trabalhadores que laboram diretamente com atividades insalubres ou perigosas, uma garantia salutar de
contato mais assegurado perante os agentes nocivos
à saúde física e segurança.
O despacho de distribuição determina que a proposição que tramita ao amparo de art. 24,II do Regimento Interno -- seja apreciada por esta Comissão de
Seguridade Social (art. 54 do RICD).
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o Relatório.
II – Voto
Procedendo ao exame, quanto ao mérito do Projeto de Lei nº 3.881/2004, sob a perspectiva desta Comissão de Seguridade Social, parece-nos pertinente a
proposta de conceder aos trabalhadores a automação
perante o trato às atividades insalubres e perigosas.
Percebe-se que o intuito do Ilustre Deputado Celso
Russonamo é amenizar e otimizar simultaneamente o
trabalho nocivo à saúde de milhares de trabalhadores,
bem como reduzir custos das empresas que terminam
por arcar com despesas provenientes da ausência do
acidentado. Vale ressaltar que, ainda requer do Poder
Público custear as despesas de benefícios previdenciários, cujo orçamento já demonstra limitações perante
a demanda hodierna.
Deve-se considerar também a questão de caráter social desta iniciativa. Os trabalhadores que sofrem
consequências das atividades insalubres e perigosas
são eventualmente rejeitados pela sociedade, fato este
que aufere negativamente na vida laboral e psicológica
do proﬁssional. A prevenção é sem sombra de dúvida
a melhor opção para vislumbrar mais tranqüilidade no
ambiente de trabalho, como também mais produção por
parte das empresas, as quais estarão demonstrando
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ao seu funcionário insalubre a preocupação em evitar
acidentes, apesar do pagamento adicional pelo exercício desta atividade.
Ainda que o presente Projeto de Lei tenha demonstrado seus percalços perante o trabalhador e
empresa dentro da periculosidade laboral, resta avaliar que de fato faz-se necessário as providências de
prevenção para reduzir custos e garantir um trabalho
seguro, mesmo perante o perigo iminente.
Com base no exposto, submeto ao Plenário desta Ilustre Comissão de Seguridade Social e Família
o presente Parecer imbuído das considerações arrazoadas, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº
3.881 de 2004.
Sala da Comissão, 4 de maio de 2005. – Deputado Pedro Canedo, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nº 3.881/2004, nos termos do Parecer
do Relator, Deputado Pedro Canedo.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dr. Benedito Dias – Presidente, Arnaldo Faria de Sá,
Guilherme Menezes e Almerinda de Carvalho – VicePresidentes, Amauri Gasques, Angela Guadagnin,
Antonio Joaquim, Benjamin Maranhão, Darcísio Perondi, Dr. Francisco Gonçalves, Dr. Ribamar Alves, Dr.
Rosinha, Eduardo Barbosa, Geraldo Thadeu, Gorete
Pereira, Henrique Fontana, Jandira Feghali, José Linhares, Laura Carneiro, Manato, Milton Barbosa, Nilton
Baiano, Rafael Guerra, Remi Trinta, Roberto Gouveia,
Saraiva Felipe, Suely Campos, Teté Bezerra, Thaís
Barbosa, Thelma de Oliveira, Assis Miguel do Couto,
Celcita Pinheiro e Sandra Rosado.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 3.898-A, DE 2004
(Do Sr. Julio Lopes)
Altera dispositivos da Lei nº 9.870, de
23 de novembro de 1999, que dispõe sobre
o valor total das anuidades e semestralidades escolares; tendo parecer da Comissão
de Defesa do Consumidor, pela aprovação,
com substitutivo (relator: Dep. Celso Russomanno).
Despacho: Às Comissões de Defesa do
Consumidor; Educação e Cultura e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
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Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do
Consumidor
I – Relatório
O projeto de lei sob exame tem por objetivo introduzir diversas alterações no caput e parágrafos
dos arts. 1º e 6º da Lei nº 9.870, de 23 de novembro
de 1999, que regulam, respectivamente, a ﬁxação do
valor das anuidades ou semestralidades nos contratos para prestação de serviços de ensino pré-escolar,
fundamental, médio e superior, e o tratamento possível
dos alunos cujos contratos não estejam sendo adimplidos, por inadimplência no pagamento das prestações pactuadas.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição, que deve agora receber parecer de mérito desta Comissão, nos termos do art. 32,
V, “a” e “b”, do Regimento Interno da Casa.
II – Voto do Relator
Em sua justiﬁcação, o nobre Autor, que teve a
felicidade de detectar e a iniciativa de procurar sanar
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ou, ao menos, minorar os equívocos ainda encontrados na legislação que regula a matéria, ressalta que a
harmonia entre escola e família, em benefício do aluno
e do desenvolvimento da educação, ainda não foram
conseguidos, assim pela Lei nº 9.870, de 1999, como
pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 2001.
Assim, urge proceder-se ao aperfeiçoamento da
legislação, para evitarem-se os conﬂitos, desentendimentos e desequilíbrio na relação entre as partes envolvidas – a qual não pode, a seu ver, ser tratada apenas
como relação de consumo, contratual ou comercial.
Esse aperfeiçoamento viria a “sanar as diﬁculdades e omissões indesejáveis que o tempo e a prática
da legislação em vigor já demonstraram”.
O quadro comparativo abaixo apresenta o texto
atual dos dispositivos objeto de alteração pelo projeto
de lei e destaca, ao lado de cada um, a redação proposta pelo Deputado Júlio Lopes, seguida do parecer
deste Relator a cada um dos itens, a saber:
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Assim, votamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei nº 3.898, de 2004, nos termos do Substitutivo em anexo.
Sala das Sessões, 6 de abril de 2005. – Deputado
Celso Russomanno, Relator.
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
Nº 3.898, DE 2004
Altera os arts. 1º e 6° da Lei n° 9.870, de 23 de
novembro de 1999, que “Dispõe sobre o valor total das
anuidades escolares e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1° da Lei nº 9.870, de 23 de novembro
de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................
§ 1° O valor total anual ou semestral, referido no “caput” deste artigo, deverá ter como
base a anuidade ou semestralidade legalmente
ﬁxada no ano anterior.
§ 2° (VETADO)
§ 3° Ao valor anual base, referido no parágrafo anterior, poderão ser acrescidos, anual
ou semestralmente, os dispêndios previstos
para o aprimoramento do projeto didático-pedagógico do estabelecimento de ensino, assim como os relativos à atualização de seus
custos a título de pessoal, custeio, tributos e
encargos sociais.
§ 4° O valor total da anuidade ou semestralidade escolar, conforme o regime de matrícula adotado pelo estabelecimento, deverá
ser dividido, respectivamente, em doze ou seis
parcelas mensais iguais, facultada a contratação de planos de pagamento alternativos, desde que não seja excedido o mencionado valor
e não sendo permitido, em ambos os casos,
mais que 12 (doze) parcelas anuais, incluindo
as de matrícula e rematrícula.
§ 5° Será nula, não produzindo efeito,
qualquer cláusula contratual de revisão ou reajustamento do valor das parcelas da anuidade
ou semestralidade escolar em prazo inferior a
um ano, a contar da data de sua ﬁxação, salvo
quando expressamente permitido por lei.
§ 6º O valor da anuidade ou semestralidade poderá, ainda, ser reajustado quando
necessário para manter o equilíbrio econômico-ﬁnanceiro da instituição, desde que previsto
no contrato de prestação de serviços ﬁrmado
entre as partes, procedendo a contratada de
maneira a conservar o princípio da compati-

Quinta-feira 26

21367

bilização das receitas com os custos efetivamente incorridos.
§ 7º Ocorrendo qualquer das situações
expressas nos §§ 3º e 6º, deverão ser submetidas as planilhas demonstrativas ao órgão
próprio do Poder Executivo, segundo a forma,
competência e procedimentos deﬁnidos em
regulamento.” (NR)
Art. 2º O § 1º do art. 6° da Lei nº 9.870, de 23
de novembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6° ..................................................
§ 1° O desligamento do aluno, por inadimplência, somente poderá ocorrer no ﬁnal do
semestre letivo, observado o seguinte:
I – já tiverem sido encerradas as aulas,
avaliações e atividades escolares do semestre;
II – não incidirem acréscimos sobre o valor principal devido, por atraso no pagamento,
superiores aos limites previstos no Código de
Defesa do Consumidor, Código Civil e demais
legislação atinente;
III – serem entregues pelo estabelecimento de ensino os documentos de transferência
do aluno, para não lhe prejudicar o direito de
acesso à educação e permanência na escola,
garantido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente;
IV – ter o estabelecimento de ensino, pelo
menos duas vezes, notiﬁcado extrajudicialmente o contratante para regularizar o pagamento
do débito no prazo de até 30 (trinta) dias;
V – ter o contratante sido previamente
notiﬁcado pelo estabelecimento de ensino, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, de que ocorrerá a rescisão do contrato e
a expedição de transferência do aluno no ﬁnal
do semestre, se antes não houver regularização do pagamento;
VI – observar, quanto à não renovação
ou não continuidade de matrícula, o disposto
no art. 5º desta Lei.” (NR)
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 6 de abril de 2005. –Deputado
Celso Russomanno, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, com substitutivo, o Projeto de Lei nº 3.898/2004,
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nos termos do Parecer do Relator, Deputado Celso
Russomanno.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luiz Antonio Fleury – Presidente, Eduardo Seabra
– Vice-Presidente, Ana Guerra, Celso Russomanno,
Jonival Lucas Junior, José Carlos Araújo, Júlio Delgado, Luiz Bittencourt, Paulo Lima, Pedro Corrêa, Renato
Cozzolino, Robério Nunes, Selma Schons, Simplício
Mário, Wladimir Costa, Alex Canziani, João Paulo Gomes da Silva, Kátia Abreu e Marcos de Jesus.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Luiz Antonio Fleury, Presidente
PROJETO DE LEI Nº 4.081-A, DE 2004
(Do Sr. Paulo Afonso)
Dispõe sobre a realização de concursos públicos no âmbito da administração
pública federal direta e indireta; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público pela rejeição
(relator: Dep. Jovair Arantes).
Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e de
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art.
54 RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.
Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 4.081, de 2004, visa conferir maior credibilidade e transparência aos processos
de seleção de pessoal realizados pela administração
pública federal.
Estabelece, por conseguinte, vedação para que
os órgãos e entidades da administração federal direta
e indireta de qualquer dos Poderes da União realizem
diretamente os concursos públicos para provimento de
cargos e empregos em seus próprios quadros.
Segundo a justiﬁcativa do nobre autor do projeto
sob análise, a vedação que se pretende estabelecer
visa reduzir os riscos de favorecimento na realização
dos concursos públicos, não deixando margem para
que seja lançada suspeição de qualquer espécie sobre
os processos seletivos.
Esgotado o prazo regimental de cinco sessões,
aberto para apresentação de emendas ao projeto, nenhuma foi recebida.
Cabe-nos agora, na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, analisar o mérito da
proposição com base no que dispõe o art. 32, inciso
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XVIII, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Embora deva-se elogiar a intenção do nobre
autor do projeto em epígrafe, o qual busca, com sua
iniciativa, infundir os princípios da impessoalidade,
moralidade, publicidade e igualdade de forma mais
ostensiva na realização dos concursos públicos no
âmbito da União, há que se lembrar que, em alguns
casos, devido às especiﬁcidades das atividades desenvolvidas, será sempre preferível, mais seguro e
menos oneroso, a realização do certame pelo próprio
órgão ou entidade em que será provido o cargo ou emprego, a exemplo de atividades que requerem elevado
nível de especialização ou que envolvam questões de
segurança nacional. Generalizar, portanto, a vedação,
corresponderia a engessar a administração em todos
os níveis, desconsiderando a diversidade existente em
um universo tão amplo.
Ademais, se partirmos do princípio que a realização do concurso pelo próprio órgão gera suspeição,
não há porque depositarmos conﬁança no processo
licitatório para escolha da entidade realizadora do processo seletivo, visto que esse processo é tão dependente da lisura dos administradores que o realizam
quanto o concurso público.
Ressalte-se, por oportuno, que pode ser questionada, na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania desta Casa, a constitucionalidade da proposição, tendo em vista que a iniciativa de leis que
disponham sobre o regime jurídico dos servidores, no
qual se inserem as normas relativas à realização de
concursos públicos, são da competência privativa do
Presidente da República, conforme dispõe o art. 61, §
1º, II, c, da Constituição Federal.
Desta forma, ante todo o exposto, nosso voto é
pela REJEIÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei nº 4.081,
de 2004.
Sala das Sessões, 04 de maio de 2005. – Deputado Jovair Arantes, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público, em reunião ordinária realizada hoje,
rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nº 4.081/2004,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Jovair
Arantes.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Henrique Eduardo Alves – Presidente, Marco
Maia – Vice-Presidente, Carlos Alberto Leréia, Dra.
Clair, Érico Ribeiro, João Fontes, Jovair Arantes, Le-
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onardo Picciani, Lúcia Braga, Milton Cardias, Pedro
Henry, Ricardo Rique, Tarcísio Zimmermann, Vanessa
Grazziotin, Vicentinho, Walter Barelli, Homero Barreto,
Júlio Delgado, Leonardo Monteiro, Marcelo Barbieri e
Pastor Francisco Olímpio.
Sala da Comissão, 17 de maio de 2005. – Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente.
PROJETO DE LEI Nº 4.171-A, DE 2004
(Do Sr. Carlos Nader)
“Dispõe sobre a instituição do Programa Segurança no Trânsito” nas escolas
das redes pública e privada.”; tendo parecer
da Comissão de Educação e Cultura, pela
rejeição (relator: Dep. Átila Lira).
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura; Viação e Transportes; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça
e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Educação
E Cultura
I – Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Carlos Nader, visa a instituir, na rede pública e privada de ensino, o programa “Segurança no
Trânsito”, dirigido aos alunos da última série do ensino
médio, que consiste na realização de atividades educativas voltadas à prevenção de acidentes de trânsito
e orientação sobre o comportamento em caso de envolvimento em acidentes.
Prevê que a freqüência às atividades do programa é obrigatória e que as aulas serão ministradas na
própria escola, com carga horária a ser deﬁnida pelo
Poder Executivo.
Estabelece, ainda, que as despesas decorrentes
da implantação do programa serão custeadas por dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Cumpre-nos observar que, quanto ao público-alvo
da medida, há uma divergência fundamental entre o
texto do projeto e a justiﬁcativa do autor. O art. 2º da
proposição determina que a aplicação do programa
será obrigatória “aos alunos matriculados na última
série do ensino fundamental”. Contudo, na justiﬁcativa
do projeto , o ilustre Deputado Carlos Nader esclarece
que a iniciativa se dirige aos “alunos matriculados na
última série do ensino médio”, que estariam, por suposição, “na iminência de se habilitarem”.
Por essa razão, diante do claro objetivo exposto
na justiﬁcação, entendemos que o termo “ensino fundamental”, em lugar de “ensino médio”, constante do
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corpo do projeto, é fruto de lapso formal e não reﬂete a
real intenção do autor. Analisaremos, portanto, a matéria, considerando o programa “Segurança no Trânsito”
como iniciativa voltada para os alunos do último ano
do ensino médio.
A proposição foi distribuída à Comissão de Educação e Cultura, à Comissão de Viação e Transportes,
à Comissão de Finanças e Tributação e à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.
Cabe, nesta oportunidade, à Comissão de Educação e Cultura examinar a matéria quanto ao mérito
educacional e cultural.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A preocupação demonstrada pelo nobre autor da
proposta em exame com o alto número de acidentes e
mortes no trânsito, provocados, muitas vezes, pela falta de informações sobre direção defensiva e primeiros
socorros é absolutamente louvável. No que diz respeito
ao mérito educacional da iniciativa, no entanto, há que
se levar em conta alguns aspectos.
O primeiro diz respeito à natureza da medida em
análise. Apesar de denominar-se “programa”, a iniciativa proposta pela presente proposição tem a forma
semelhante a qualquer “disciplina” componente do
currículo escolar. Prevê atividades educativas e aulas
“ministradas em salas da própria escola, com presença
obrigatória e carga horária a ser deﬁnida pelo Poder
Executivo”. É forçoso recordas que a deﬁnição de disciplinas no currículo escolar do ensino fundamental e
médio é da competência do Ministério da Educação
(MEC), ouvido o Conselho Nacional de Educação
(CNE), como órgão consultivo dessa instância ministerial. A Lei n.º 9.131/95, que “altera dispositivos da
Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e dá outras
providências”, criando o CNE, determina que uma das
atribuições desse órgão, por meio de sua Câmara de
Educação Básica, é deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo MEC (art. 9º, § 1º, alínea “c”).
Dessa forma, não nos parece competência do Poder
Legislativo estabelecer conteúdos mínimos obrigatórios
no currículo escolar, nos moldes do programa sugerido
pela proposição em análise.
Outro aspecto fundamental a ser destacado é
que a matéria da presente proposta, objeto da preocupação do nobre Deputado Carlos Nader, já está
disciplinada na Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de
1997, o Código de Trânsito Brasileiro. O Capítulo VI
da referida lei trata exclusivamente da educação para
o trânsito. Os arts 76, 77 e 78 estabelecem diretrizes
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para a promoção da educação para o trânsito, com
ênfase na prevenção de acidentes e nas condutas a
serem seguidas nos primeiros socorros em caso de
acidente de trânsito:
Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus,
por meio de planejamento e ações coordenadas entre
os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de
atuação.
Parágrafo único. Para a ﬁnalidade prevista neste
artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou
mediante convênio, promoverá:
I – a adoção, em todos os níveis de ensino, de
um currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança de trânsito;
II – a adoção de conteúdos relativos à educação
para o trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores;
III – a criação de corpos técnicos interproﬁssionais para levantamento e análise de dados estatísticos
relativos ao trânsito;
IV – a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares
universitários de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de trânsito.
Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito
caberá ao Ministério da Saúde, mediante proposta do
CONTRAN, estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de trânsito.
Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente por intermédio do Sistema Único de Saúde
– SUS, sendo intensiﬁcadas nos períodos e na forma
estabelecidos no art. 76.
Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e
do Desporto, do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do CONTRAN, desenvolverão e
implementarão programas destinados à prevenção
de acidentes.
Parágrafo único. O percentual de dez por cento
do total dos valores arrecadados destinados à Previdência Social, do Prêmio do Seguro Obrigatório de
Danos Pessoais causados por Veículos Automotores
de Via Terrestre – DPVAT, de que trata a Lei nº 6.194,
de 19 de dezembro de 1974, serão repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema Nacional de
Trânsito para aplicação exclusiva em programas de
que trata este artigo.
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Cabe-nos, por último, observar que, nos termos
da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, todos os níveis de governo têm responsabilidade sobre a oferta de programas
educacionais aos alunos da educação básica, e cada
sistema tem, por força da concepção descentralizadora que fundamenta a legislação educacional em vigor,
autonomia para decidir que programas devem ser adotados em suas escolas.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
LDB, em seu art. 8º, estabelece que os sistemas de
ensino terão liberdade de organização nos termos da
lei. Isso signiﬁca que cada sistema de ensino, por meio
da liberdade de organização de que goza, deve procurar a forma mais adequada de ordenar suas ações, no
que diz respeito à educação para o trânsito, inclusive,
com o propósito de melhor atingir seus objetivos.
Em respeito a tal concepção descentralizadora, a
Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, determina,
ainda no capítulo sobre educação para o trânsito, especiﬁcamente no art. 79, que “ os órgãos e entidades
executivos de trânsito poderão ﬁrmar convênio com os
órgãos de educação da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, objetivando o cumprimento
das obrigações estabelecidas neste capítulo”.
Diante do exposto, votamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 4.171, de 2004.
Sala da Comissão, 2 de março de 2005. – Deputado Átila Lira, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimementeo Projeto de Lei nº 4.171/2004, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Átila Lira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário
– Vice-Presidente, Antenor Naspolini, Átila Lira, César
Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara Bernardi, Ivan Paixão, Lobbe Neto, Neyde Aparecida, Pastor
Pedro Ribeiro, Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar,
Rogério Teóﬁlo, Carlos Abicalil, Carlos Nader, Colombo, Dr. Heleno, Jonival Lucas Junior, Luiz Bittencourt,
Rafael Guerra e Severiano Alves.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2005. – Deputado Gastão Vieira, Presidente em exercício(ART. 40
RICD).
PROJETO DE LEI Nº 4.390-A, DE 2004
(Do Sr. Enio Bacci)
Dispõe sobre a inclusão obrigatória
da disciplina Saúde Pública e os efeitos
do álcool e tabaco no currículo da escola
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fundamental; tendo parecer da Comissão
de Educação e Cultura, pela rejeição (relator: DEP. Átila Lira).
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II.
Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura
I – Relatório
Este projeto de lei tem por objetivo incluir no
currículo do ensino fundamental a disciplina “Saúde
Pública e os efeitos do álcool e tabaco”.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A preocupação do Ilustre Deputado Enio Bacci
com a saúde pública e os efeitos do álcool e o tabaco é louvável, mas a iniciativa legislativa de obrigar a
inclusão de disciplina nos currículos do ensino fundamental descuida do fato de o Poder Legislativo Federal não ser instância política adequada para esse
tipo de medida.
A Constituição Federal, acompanhada pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB,
determina o regime de colaboração entre os entes
federados para a política educacional e a autonomia
dos sistemas de ensino.
A Lei n.º 9.394/96 estabelece que os currículos
do ensino fundamental e médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma
parte diversiﬁcada, conforme as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia
e da clientela.
O Brasil possui território de características geográﬁcas muito diversiﬁcadas e população de cultura e
economia também muito diferentes. Como conseqüência as demandas e problemas de cada região exigem
diferentes conteúdos para o preenchimento da parte
diversiﬁcada do currículo. Por isso as instâncias apropriadas para deﬁnir as prioridades curriculares são o
sistema de ensino e a própria escola.
O Ministério da Educação criou eﬁciente instrumento de adaptação do currículo às mudanças do
mundo e das formas de se compreender a sociedade
– os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o
ensino fundamental e médio. Além das áreas de conhecimento deﬁnidas na LDB, como Língua Portuguesa,
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Matemática e outras, integram também os PCNs os
chamados temas transversais, que devem ser incorporados às disciplinas já existentes e a todo trabalho
desenvolvido na escola, não constituindo novas disciplinas, mas permeando toda ação educativa. Integram
os temas transversais questões de Ética e Cidadania,
de Pluralidade Cultural, de Meio Ambiente, de Saúde,
De Orientação Sexual e de Trabalho e Consumo.
Diante do exposto, voto pela rejeição do Projeto
de Lei n.º 4.390, de 2004, do Ilustre Deputado Enio
Bacci.
Sala da Comissão, 4 de maio de 2005. – Deputado Átila Lira, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimementeo Projeto de Lei nº 4.390/2004, nos termos do Parecer do
Relator, Deputado Átila Lira.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário
– Vice-Presidente, Antenor Naspolini, Átila Lira, César
Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara Bernardi, Ivan Paixão, Lobbe Neto, Neyde Aparecida, Pastor
Pedro Ribeiro, Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar,
Rogério Teóﬁlo, Carlos Abicalil, Carlos Nader, Colombo, Dr. Heleno, Jonival Lucas Junior, Luiz Bittencourt,
Rafael Guerra e Severiano Alves.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2005. – Deputado Gastão Vieira, Presidenteem exercício.
PROJETO DE LEI Nº 4.420-A, DE 2004
(Da Sra. Ann Pontes)
Altera a Lei nº 10.925, de 23 de julho
de 2004, para reduzir as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
incidentes nas operações de importação e
de comercialização no mercado interno de
produtos derivados do milho; tendo parecer
da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, pela aprovação
(relator: Dep. Reinaldo Betão).
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio
Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD)
Constituição E Justiça E De Cidadania (Art.
54 RICD)
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
Publicação do Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria E Comércio
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I – Relatório
Trata-se de projeto de lei que reduz para zero
as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes na importação e sobre a receita
bruta de venda, no mercado interno, de produtos derivados do milho.
Justiﬁca o ilustre Autor que a Medida Provisória
n° 183, de 30 de abril de 2004, convertida na Lei nº
10.925, de 23 de julho de 2004, aprovou a redução a
zero das alíquotas de contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS incidentes sobre a importação e a venda, no
mercado interno, de arroz, feijão e farinha de mandioca,
pela sua importância na composição da cesta básica.
Neste sentido, considera que os produtos derivados
do milho devem gozar do mesmo benefício, uma vez
que essas mercadorias compõem a base da dieta de
muitas das famílias brasileiras mais pobres.
Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio proferir parecer sobre o
mérito econômico da matéria em tela.
Como bem aponta a ilustre Autora em sua justiﬁcação, a cumulatividade inerente ao sistema tributário brasileiro é característica que distorce a atividade
econômica, impondo custos à produção, desincentivando o investimento e prejudicando a competitividade dos produtos nacionais vis a vis seus concorrentes
importados.
Os esforços pela aprovação de uma reforma
tributária abrangente, que reduza os focos de distorção desta natureza, têm sido sistematicamente
refreados pelas grandes diﬁculdades na consecução de tarefa tão complexa e que envolve múltiplos
interesses.
Não obstante, iniciativas localizadas vêm permitindo a desoneração parcial da cumulatividade do
sistema tributário, a partir da aprovação de legislação
infraconstitucional como a que eliminou a incidência o
ICMS nas exportações e criou compensações relativas
às contribuições federais sobre o faturamento.
Entre outras iniciativas neste sentido, a MP
183/2004, transformada na Lei nº 10.925, de 23/07/2004,
reduziu a zero as alíquotas de contribuição para o PIS/
PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e
a receita bruta de venda no mercado interno de uma
série de produtos, tais como adubos ou fertilizantes,
sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio,
corretivo de solo, bem como alguns produtos classiﬁ-
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cados na tabela TIPI, como feijão, arroz e farinha de
mandioca.
O sentido econômico implícito desta zeragem
de alíquotas é a redução de custos de insumos que
sejam importantes para a produção agrícola, assim
como impedir que a incidência tributária destas contribuições eleve o custo da alimentação dos produtos
considerados essenciais para a população de baixa
renda. De fato, dada suas características cumulativa
e de incidência indireta, ou seja, o ônus tributário é
repassado ao preço dos produtos ﬁnais, estas contribuições possuem um efeito regressivo que prejudica mais fortemente aquelas camadas da população
com menor poder aquisitivo. Neste sentido, a prática
de isenção de impostos sobre certos produtos é uma
forma de tal distorção.
Entretanto, ao especiﬁcar as mercadorias que devem ou não constar da referida zeragem de alíquotas,
sempre se incorre em certa dose de arbitrariedade e
omissão. A iniciativa da ilustre autora, nos parece, busca corrigir uma destas omissões e vai ao encontro do
espírito da legislação, que busca reduzir o custo dos
produtos alimentícios de primeira necessidade consumidos pela população mais carente.
Com efeito, os derivados de milho destinados à
alimentação humana são fonte de energia tão importante à população quanto os produtos já beneﬁciados,
o que nos permite avaliar que a presente proposição
poderá contribuir substancialmente para uma redução
de custos no interesse de toda a população.
Pelas razões expostas, votamos pela aprovação
do Projeto de Lei nº 4.420, de 2004.
Sala da Comissão, 8 de março de 2005. – Deputado Reinaldo Betão, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
4.420/2004, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Reinaldo Betão.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Romeu Queiroz – Presidente, Ildeu Araujo, Reginaldo Lopes e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes, Carlos Eduardo Cadoca, Edson Ezequiel,
Gerson Gabrielli, Joaquim Francisco, Júlio Redecker,
Léo Alcântara, Luciana Genro, Reinaldo Betão, Ronaldo Dimas, Rubens Otoni, Sérgio Caiado, Giacobo
e Lupércio Ramos.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Romeu Queiroz, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 4.644-A, DE 2004
(Do Senado Federal)
PLS Nº 230/2003
OFÍCIO Nº 2.511/2004 (SF)
Altera os arts. 75 e 76 do Decreto-Lei
nº 37, de 18 de novembro de 1966, para regular o prazo de admissão temporária de
embarcação estrangeira; tendo parecer da
Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio pela aprovação (relatora: Dep. Yeda Crusius).
Despacho: Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de
Turismo e Desporto; e de Constituição e Justiça
e de Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).
Apreciação: Proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões – art. 24, II.
Publicação do Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria E Comércio
I – Relatório
O Projeto de Lei em tela acrescenta três parágrafos ao art. 75 do Decreto Lei nº 37, de 1966 e modiﬁca
o caput do art. 76. Tais artigos tratam da suspensão
de tributos incidentes sobre a importação de bens que
devam permanecer no país por prazo ﬁxado.
O que seria o § 4º do art. 75 deﬁne que o prazo
de admissão temporária de embarcação pertencente a
turista estrangeiro será igual ao concedido para a permanência, no país, de seu proprietário. O § 5º permite
que esse prazo possa ser prorrogado na mesma medida
da permanência do turista estrangeiro, ou, em caso de
embarcação com ﬁnalidade turística ou de passeio, por
até mais dois anos além dessa permanência, caso o
proprietário comprove deter recursos suﬁcientes para
a sua devida manutenção no país.
O § 6º, de outro lado, restringe a utilização das
embarcações com prazo prorrogado de permanência,
proibindo que essas sejam utilizadas para ﬁns comerciais. Ademais, tais embarcações deverão ser mantidas atracadas, fato a ser devidamente comunicado à
Capitania dos Portos.
A nova redação proposta para o art. 76 muda o
alvo da regulamentação. O atual art. 76 deﬁne que o
departamento de rendas aduaneiras poderá disciplinar
a entrada temporária de automóveis, motocicletas e
outros veículos quando importados por brasileiro domiciliado ou residente no exterior, que entrem no país
em viagem temporária. Já na proposição em apreço,
o alvo é a admissão de embarcação importada por
brasileiro, que ingresse no país em caráter temporário,
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obedecendo-se os mesmos prazos de permanência
de embarcação de turista estrangeiro.
Além dessa Comissão, o Projeto de Lei nº 4.644,
de 2004, foi encaminhado às Comissões de Turismo
e Desporto e Constituição e Justiça e de Cidadania,
estando sujeita à apreciação conclusiva pelas Comissões. Não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
II – Voto da Relatora
A proposição em análise esclarece o regime de
admissão temporária de embarcações pertencentes
a turista estrangeiro, sem a incidência de impostos. A
ﬁnalidade seria, portanto, incentivar o turismo de estrangeiros que chegam com suas embarcações próprias à costa brasileira.
O objetivo de permitir a entrada de turistas através
de embarcações próprias, sem cobrança de impostos,
tal como no caso da entrada de veículos e aviões de
propriedade dos turistas, é estimular esse tipo de viagem internacional para o país, ampliando as receitas
no setor de turismo, cada vez mais importantes na
balança de serviços.
Note-se que o § 2º do art. 75 do Decreto-Lei nº 37,
de 1966, cita “a admissão temporária de automóveis,
motocicletas e outros veículos”, incluindo “aeronaves”,
mas não explicita o caso particular de “embarcações”.
Ou seja, não ﬁca claro se “embarcações” também seriam consideradas “veículos” ou não. O Projeto de Lei
em pauta preenche essa lacuna.
O Decreto nº 4.543, de 26 de dezembro de 2002
(regulamento aduaneiro), em seu art. 313, § 2º prevê,
de forma análoga ao pretendido no projeto, que “o
prazo de vigência da admissão temporária de veículo pertencente a estrangeiro será o mesmo concedido para a permanência do estrangeiro”. Porém, mais
uma vez, não ﬁca claro se a categoria “veículos” inclui
“embarcações”.
O Projeto de Lei nº 4.644, de 2004, acrescenta
um § 4º no art. 75 do Decreto-Lei nº 37, de 1966, deﬁnindo que o prazo máximo de permanência da embarcação será igual ao prazo permitido de permanência
do turista proprietário no país. Aﬁnal, se o turista tem
um prazo para permanecer no Brasil, quando exaurido esse prazo presume-se que aquele deixará o país,
deixando de fazer o turismo, objetivo último da permanência da embarcação.
Também analogamente à modiﬁcação proposta no § 5º do art. 75 pelo Projeto de Lei nº 4.644, de
2004, o § 4º do art. 313 do Decreto nº 4.543, de 2002,
já previa a prorrogação dos prazos para veículos “na
mesma medida em que o estrangeiro obtiver a prorrogação de sua permanência no país”.
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Em sendo importante garantir a isonomia de tratamento entre os meios de transporte de turistas, obedecidas suas peculiaridades, a explicitação de que a
regra de permanência de “embarcações” é a mesma
dos outros veículos faz todo o sentido.
De outro lado, no caso especíﬁco de embarcações estrangeiras estacionadas em território nacional,
cabe cuidar para que elas não possam ser utilizadas
com objetivos mercantis para passeios, por exemplo,
sem o pagamento dos impostos com os quais os proprietários das embarcações nacionais utilizadas para
tais propósitos são obrigados a arcar.
Também, nesse caso especíﬁco, concordamos
com a justiﬁcação do ilustre autor do projeto, Senador
César Borges, no sentido de que
“é preciso dar um tratamento especial ao turismo
náutico, permitindo que o barco ﬁque aqui por período
superior ao do turista, a ﬁm que essa pessoa possa
deixar seu barco e, depois de certo tempo, prossiga
sua viagem turística no Brasil. A permanência do barco
no País por mais tempo se justiﬁca, de um lado, por
ser a costa brasileira muito extensa e cheia de atrativos e, de outro lado, por ser a viagem náutica lenta e
cheia de obstáculos (como mau tempo e difícil manutenção do barco).”
Assim, ﬂexibiliza-se o prazo de permanência de
embarcação com ﬁnalidade turística ou de passeio por
até mais dois anos além do término da permanência de
seu proprietário, se este último comprovar ter recursos
para mantê-la no país. Nesse último caso, o objetivo
seria incorporar a possibilidade de imprevistos relativos, por exemplo, à eventual necessidade de reparos
da embarcação no Brasil. Também se pode pensar na
necessidade de o turista proprietário necessitar voltar
antes do previsto ou mesmo deixar a volta para outros
colegas que o acompanharam na viagem de vinda com
o objetivo de turismo.
A equiparação do brasileiro radicado no exterior
ao estrangeiro, prevista na proposição sob análise para
o art. 76 do Decreto-Lei nº 37, de 1966, também nos
parece medida razoável.
Desta forma, votamos pela APROVAÇÃO integral
do Projeto de Lei nº 4.644, de 2004.
Sala da Comissão, 09 de maio de 2005. – Deputada Yeda Crusius, Relatora.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio, em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº
4.644/2004, nos termos do Parecer da Relatora, Deputada Yeda Crusius.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Romeu Queiroz – Presidente, Ildeu Araujo, Reginaldo Lopes e Fernando de Fabinho – Vice-Presidentes, Carlos Eduardo Cadoca, Edson Ezequiel,
Gerson Gabrielli, Joaquim Francisco, Júlio Redecker,
Léo Alcântara, Luciana Genro, Reinaldo Betão, Ronaldo Dimas, Rubens Otoni, Sérgio Caiado, Giacobo
e Lupércio Ramos.
Sala da Comissão, 18 de maio de 2005. – Deputado Romeu Queiroz, Presidente.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.326-A, DE 2004
(Da Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Cultural e Educacional entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Helênica, celebrado
em Atenas, em 27 de março de 2003; tendo
pareceres da Comissão de Educação e Cultura, pela aprovação (relator: Dep. Bonifácio
De Andrada) e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
(relator: Dep. Bosco Costa)
Despacho: Às Comissões de Educação
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).
Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário.
Publicação do Parecer da Comissão de Educação
e Cultura
I – Relatório
O PDL – Projeto de Decreto Legislativo n° 1326,
de 2004, de autoria da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, tem origem na Mensagem
do Excelentíssimo Senhor Presidente da República
relativa ao texto do Acordo de Cooperação Cultural e
Educacional entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Helênica, celebrado em Atenas, em 27 de março de 2003.
O texto do referido Acordo foi objeto de exame
minucioso quanto à forma e ao conteúdo pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional desta
Casa, nos termos do Parecer do Relator, o eminente
Deputado IVAN RANZOLIN, a quem coube preparar
o PDL em apreço.
Nos termos do art. 54 do Regimento Interno desta Casa, a proposição foi distribuída às Comissões de
Educação e Cultura, e de Constituição e Justiça e de
Cidadania, para exame do PDL quanto ao mérito.
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A matéria está sujeita à apreciação do plenário
da Casa, não tendo, até o momento, sido objeto de
emendas.
Cumpre-me, por designação da Presidência da
Comissão de Educação e Cultura – CEC, a elaboração de Parecer sobre o mérito educacional e cultural
do PDL em apreço.
II – Voto do Relator
Ao aprovar o Acordo sobre Cooperação Cultural e
Educacional entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Helênica, o Projeto
de Decreto Legislativo em pauta corrobora antiga aspiração dos dois países – incrementar o intercâmbio e a
cooperação nas áreas educacional e cultural.
É inegável que esse tipo de intercâmbio tem grande mérito educacional e cultural, pois permite a troca
de dados e experiências entre instituições de ensino,
pesquisa e extensão, como também o aprimoramento
de professores, pesquisadores e artistas. Além disso,
é de se antever, pelas cláusulas do Acordo, uma série
de produtos educacionais e culturais, a saber, dentre
outros: mostras literárias e artísticas, exibições cinematográﬁcas, audições e recitais, bem como a implementação de projetos de ensino e pesquisa, em especial
em torno de questões ligadas à história da língua, da
literatura e da cultura de ambos os países.
Posto isso, voto pela aprovação, – no julgamento
de mérito educacional e cultural que compete exclusivamente à CEC -, do Projeto de Decreto Legislativo n°
1326, de 2004, elaborado pela Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional.
Sala da Comissão, 25 de fevereiro de 2005. –
Deputado Bonifácio de Andrada, Relator.
III – Parecer da Comissão
A Comissão de Educação e Cultura, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanimemente
pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº
1.326/2004, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Bonifácio de Andrada.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário
– Vice-Presidente, Antenor Naspolini, Átila Lira, César
Bandeira, Gastão Vieira, Geraldo Resende, Iara Bernardi, Ivan Paixão, Lobbe Neto, Neyde Aparecida, Pastor
Pedro Ribeiro, Professor Irapuan Teixeira, Ricardo Izar,
Rogério Teóﬁlo, Carlos Abicalil, Carlos Nader, Colombo, Dr. Heleno, Jonival Lucas Junior, Luiz Bittencourt,
Rafael Guerra e Severiano Alves.
Sala da Comissão, 11 de maio de 2005. – Deputado Paulo Delgado, Presidente.
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Publicação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
I – Relatório
O Senhor Presidente da República submeteu ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, I, combinado com o art. 84, VIII, da Constituição Federal, o texto
do Acordo sobre Cooperação Cultural e Educacional
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Helênica, celebrado em Atenas,
em 27 de março de 2003.
Segundo a Exposição de Motivos do Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o Acordo em exame
decorre de um antigo desejo de aproximação compartilhado pelos países signatários, reconhecendo-se
que aos respectivos Governos caberia regulamentar e
incrementar o intercâmbio e a cooperação nas áreas
cultural e educacional.
O Tratado, em breve síntese, estabelece, entre
outras modalidades de cooperação na área cultural,
a organização de exibições cinematográﬁcas, a apresentação de trabalhos artísticos e a realização de
mostras literárias.
Quanto à cooperação educacional, o Acordo
visa incentivar a cooperação entre instituições de
ensino superior, com o intercâmbio de professores e pesquisadores e a ampliação de oferta para
o ensino da língua e outros aspectos da cultura de
ambos os países.
Consoante o disposto no art. 32, XV, c, do Regimento Interno da Casa, o texto do Acordo foi enviado à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, que opinou pela aprovação do mesmo, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.326, de
2004, ora em exame, acatando o Parecer do Relator,
Deputado Ivan Ranzolin.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Na forma do art. 32, IV, a, em concomitância com
o art. 139, II, c, ambos do Regimento Interno, compete
à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
manifestar-se acerca da constitucionalidade, juridicidade e da técnica legislativa das proposições sujeitas
à apreciação da Câmara dos Deputados.
O art. 84, VIII, da Constituição Federal, outorga
competência ao Presidente da República para celebrar tratados, convenções e atos internacionais, ressalvando sempre o referendo do Congresso Nacional.
Já o art. 49, I, da mesma Carta Política determina que
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é da competência exclusiva do Congresso Nacional
resolver deﬁnitivamente sobre tratados, acordos ou
atos internacionais.
Assim sendo, está na competência do Poder Executivo assinar o Acordo em exame, assim
como é regular o exame da proposição por esta
Casa Legislativa e, mais especificamente, por esta
Comissão.
Nada encontramos, na proposição legislativa
e no texto do instrumento sob análise, que desobedeça às disposições constitucionais vigentes e
aos princípios consagrados pelo ordenamento jurídico pátrio, especialmente o disposto no art. 4º da
Constituição Federal. O projeto respeita a boa técnica legislativa.
Pelo exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e pela boa técnica legislativa do Projeto
de Decreto Legislativo nº 1.326, de 2004.
Sala da Comissão, 23 de dezembro de 2004.
– Deputado Bosco Costa, Relator.
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 do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.326/2004, nos termos do Parecer do Relator,
Deputado Bosco Costa.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Mentor e Roberto Magalhães – Vice-Presidentes, Ademir
Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz,
Bosco Costa, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão,
Jamil Murad, Jefferson Campos, João Almeida, João
Paulo Cunha, José Eduardo Cardozo, José Roberto
Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Nelson Trad, Ney
Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Afonso,
Paulo Magalhães, Robson Tuma, Sandra Rosado,
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha,
Wagner Lago, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, Aracely de Paula, Arlindo Chinaglia, Celso Russomanno,
Fernando Coruja, Iara Bernardi, José Pimentel, Júlio
Delgado, Leonardo Picciani, Luiz Antonio Fleury, Mauro
Benevides, Neucimar Fraga, Ricardo Barros, Sandes
Júnior e Sergio Caiado.
Sala da Comissão, 9 de março de 2005. – Deputado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.
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COMISSÕES
ATAS
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Reunião Ordinária Realizada
em 30 de Março de 2005
Às dez horas e cinqüenta e quatro minutos do
dia trinta de março de dois mil e cinco, reuniu-se a
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados,
com a presença dos Senhores Deputados Antonio
Carlos Biscaia – Presidente; José Mentor e Roberto
Magalhães – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Antonio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito de
Lira, Bosco Costa, Carlos Mota, Carlos Rodrigues,
Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, Jefferson Campos, João Almeida, João Paulo
Cunha, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Odair
Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Afonso,
Reginaldo Germano, Robson Tuma, Rubinelli, Sandra
Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente
Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra – Titulares; Agnaldo Muniz, Almeida de Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Átila Lira, Bonifácio de Andrada, Celso Russomanno, Colbert Martins, Coriolano
Sales, Custódio Mattos, Fernando Coruja, Helenildo
Ribeiro, Iara Bernardi, Iriny Lopes, Isaías Silvestre,
Jaime Martins, João Fontes, José Pimentel, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Neucimar Fraga, Pedro Irujo, Ricardo
Barros, Rubens Otoni, Sandes Júnior, Sarney Filho e
Sergio Caiado – Suplentes. Deixaram de comparecer
os Deputados Alceu Collares, Edna Macedo, Ibrahim
Abi-Ackel, José Borba, Luiz Carlos Santos, Michel Temer, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Ney Lopes, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Vic Pires Franco, Vicente Cascione, Wagner Lago e Wilson Santiago. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da nona reunião
ordinária, realizada em vinte e nove de março, respectivamente. O Deputado Darci Coelho requereu dispensa da leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação,
a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1
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– Correspondência da Câmara Municipal de Boa Vista do Sul, encaminhando Moção de apoio ao PL
5.476/2001, que Modiﬁca a Lei nº 9.472, 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, que tramita nesta Casa Legislativa. 2 – Correspondência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piumhi-MG, encaminhando sugestões
para o aperfeiçoamento da PEC 369/2005, que trata
da Reforma Sindical. 3 – Correspondência do Deputado Badu Picanço, justiﬁcando sua ausência às reuniões de vinte e nove e trinta de março do corrente,
em razão de compromisso político no Estado do Amapá. 4 – Correspondência do Deputado Odair Cunha,
justiﬁcando sua ausência à reunião de vinte e dois de
março do corrente, em razão de problemas de saúde.
ORDEM DO DIA: O Deputado Zenaldo Coutinho requereu a retirada de pauta do item vinte e um, PL
3.333/00, do qual é Relator, para reexame. Deferido
pelo Senhor Presidente. Os Deputados Zenaldo Coutinho, Juíza Denise Frossard, Vicente Arruda e Mendes
Ribeiro Filho requereram inversão da pauta para apreciação dos itens trinta e oito, vinte e oito; cinqüenta e
um, quarenta e nove; sei; dezoito, respectivamente.
Um a um, foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 1 – PROJETO DE LEI Nº 72/03
– do Sr. Dimas Ramalho – que “dá nova redação ao
artigo 10º da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº
1.533, de 31 de dezembro de 1951) e dá outras providências”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. A Deputada Juíza Denise Frossard procedeu
à leitura do parecer em substituição ao Relator. Discutiram a matéria os Deputados Vicente Arruda, José
Eduardo Cardozo e Juíza Denise Frossard. Foi concedida vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo, Darci Coelho, Vicente Arruda e Inaldo Leitão. 2
– PROJETO DE LEI Nº 2.927/00 – do Sr. Feu Rosa
– que “altera dispositivos do Código de Processo Civil
relativos ao processo de execução”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela rejeição. Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Roberto Magalhães.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
3 – PROJETO DE LEI Nº 2.354/00 – do Poder Executivo – (MSC 114/2000) – que “exclui uma fração da
área da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localizada nos municípios de Guajará-Mirim e Vila Nova
Mamoré, no Estado de Rondônia”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela consti-
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tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Em
09/04/2003, foi concedida vista ao Deputado Patrus
Ananias. Em 08/03/2005, foi adiada a discussão, por
cinco sessões, a requerimento do Deputado Antônio
Carlos Magalhães Neto. Discutiram a matéria os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto e Zenaldo Coutinho. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
Parecer. O Deputado Roberto Magalhães assumiu a
Presidência. 4 – PROJETO DE LEI Nº 6.233/02 – do
Sr. Paulo Rocha – que “acrescenta dispositivo à Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente”. RELATORA:
Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
5 – PROJETO DE LEI Nº 717/03 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre a sujeição dos
produtos importados às normas de certiﬁcação de
conformidade da Regulamentação Técnica Federal e
dá outras providências”. (Apensado: PL 3116/2004)
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e do PL 3116/2004,
apensado, com substitutivo. Em 23/03/2005, foi adiada
a discussão, por 2 sessões, a requerimento do Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto. O Deputado
Antônio Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. Discutiram a matéria os Deputados Vicente Arruda, José
Eduardo Cardozo, Antônio Carlos Mendes Thame e
Antônio Carlos Magalhães Neto. Foi suspensa a discussão em virtude da ausência do Relator. Fizeram
uso da palavra os Deputados Roberto Magalhães e
Inaldo Leitão. A Deputada Zulaiê Cobra pediu a palavra
pela ordem para elogiar o Senhor Presidente por suas
declarações acerca do nepotismo. Agradeceu o Senhor
Presidente e teceu considerações acerca do assunto.
6 – EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº
2.366/00 – que “dispõe sobre o Dia Nacional do Idoso”.
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da emenda do Senado Federal. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 7 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.492/04 – da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 551/2004)
– que “aprova o texto do Tratado sobre Transferência
de Presos entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Peru, celebrado em Lima, em 25 de agosto de 2003”. RELATOR:
Deputado ODAIR CUNHA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. O Deputado José Mentor procedeu
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à leitura do parecer em substituição ao Relator. Em
29/03/04, foi suspensa a discussão em virtude da ausência do Relator. Discutiram a matéria os Deputados
Antônio Carlos Magalhães Neto, Luiz Eduardo Greenhalgh, Inaldo Leitão, Vicente Arruda, José Eduardo
Cardozo, Maurício Rands, Fernando Coruja, Luiz Couto Odair Cunha. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Senhor Presidente comunicou
que o Ministro Patrus Ananias estaria visitando a Comissão, nesta data, às dezesseis horas, convidando
todos a comparecer. Registrou a presença em plenário
do Sr. Marcelo Deda, prefeito de Aracaju. O Senhor
Presidente anunciou a inclusão na pauta da próxima
reunião de Anteprojeto de Resolução, de sua autoria,
que “acrescenta o art. 225-A ao Regimento Interno,
dispondo sobre o procedimento de escolha dos cidadãos indicados pela Câmara dos Deputados para integrar o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho
Nacional do Ministério Público”, e caso aprovado, tornar-se-ia Projeto de Resolução de autoria da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania. O Senhor
Presidente encerrou a reunião às doze horas e trinta
e um minutos, antes convocando outra para a próxima
quinta-feira às dez horas. E, para constar, eu ______
__________, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, _
_____________________, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Primeira Reunião Ordinária
realizada em 31 de março de 2005
Às onze horas e dezenove minutos do dia trinta
e um de março de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a
presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – Vice-Presidente; Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Mota, Darci
Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jefferson Campos, José Eduardo
Cardozo, José Roberto Arruda, Jutahy Junior, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Afonso,
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Vicente Arruda, Wagner Lago, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra – Titulares;
Agnaldo Muniz, Almeida de Jesus, Ann Pontes, Átila
Lira, Colbert Martins, Coriolano Sales, Enio Tatico,
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Fernando Coruja, Isaías Silvestre, José Pimentel, Léo
Alcântara, Luciano Zica, Luiz Couto, Mauro Benevides,
Moroni Torgan, Neucimar Fraga e Ricardo Barros – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Alceu
Collares, Benedito de Lira, Carlos Rodrigues, Cezar
Schirmer, Ibrahim Abi-Ackel, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, João Almeida, João Paulo Cunha, José Borba,
José Divino, José Mentor, Juíza Denise Frossard, Luiz
Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Mendes
Ribeiro Filho, Michel Temer, Nelson Trad, Ney Lopes,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Professor Luizinho,
Reginaldo Germano, Ricardo Fiuza, Roberto Freire,
Robson Tuma, Rubinelli, Sigmaringa Seixas, Vic Pires
Franco, Vicente Cascione, Vilmar Rocha e Wilson Santiago. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à
apreciação a Ata da décima reunião ordinária, realizada em trinta de março, respectivamente. O Deputado
Odair Cunha requereu dispensa da leitura da Ata. Não
houve discussão. Em votação, a Ata foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: 1 – Correspondência do
Deputado Professor Luizinho, justiﬁcando sua ausência às reuniões no período de vinte e oito de março a
sete de abril do corrente, em razão de sua participação, em Missão Oﬁcial, à 38º edição da Cosmoprot
Bologna 2005, na cidade de Bolonha, Itália. 2 – Correspondência da Câmara Municipal de Camanducaia
– MG, encaminhando sugestões para a melhoria da
segurança pública do país. ORDEM DO DIA: A Deputada Edna Macedo requereu a retirada de pauta do
item quarenta e nove, PL nº 762/03, do qual é Relatora, para reexame. O Senhor Presidente deferiu o Requerimento. Os Deputados Vicente Arruda, Edna Macedo, Ademir Camilo, Odair Cunha e Luiz Eduardo
Greenhalgh requereram inversão da pauta para apreciação dos itens vinte e quatro, trinta e seis; quarenta
e sete; dezenove, vinte; trinta e oito; quarenta, respectivamente. Um a um, foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. O Deputado Fernando
Coruja pediu a palavra pela ordem para informar que
participou de reunião, com o Presidente da Casa e
Líderes, acerca da elaboração da pauta do Plenário.
Instou o Senhor Presidente a incluir na pauta da CCJC
aquelas proposições que porventura fossem incluídas
na Ordem do Dia do Plenário pendentes de parecer
na Comissão. O Senhor Presidente esclareceu-lhe que
este tem sido o procedimento adotado, desde que o
projeto estivesse tramitando neste Órgão Técnico. 1
– PROJETO DE LEI Nº 4.253/98 – do Senado Federal
– Pedro Simon – (PLS 181/1997) – que “autoriza a
União a assumir, como depositário legal, o acervo histórico e pessoal do ex-Presidente Getúlio Vargas”.
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARE-
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CER: pela constitucionalidade e injuridicidade. O Deputado Inaldo Leitão procedeu à leitura do parecer em
substituição ao Relator. Foi concedida vista ao Deputado Roberto Magalhães. 2 – PROJETO DE LEI Nº
3.449/00 – do Sr. Lincoln Portela – que “determina a
proibição da prática de brincadeiras conhecidas como
empinar papagaio, pipas ou assemelhados”. RELATOR:
Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela inconstitucionalidade. O Deputado Vicente Arruda procedeu à
leitura do parecer em substituição ao Relator. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE LEI Nº 392/03
– do Sr. Murilo Zauith – que “denomina “Rodovia Alfeo
Almeida Velozo” o trecho da rodovia BR – 376 entre o
entroncamento com a rodovia BR – 163 e a cidade de
Fátima do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATORA: Deputada EDNA MACEDO. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Discutiu a matéria o Deputado Fernando Coruja. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O
Deputado Roberto Magalhães assumiu a Presidência.
4 – PROJETO DE LEI Nº 3.011/00 – do Sr. Osvaldo
Biolchi – que “altera o art. 315 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e acrescenta o inciso VI ao art. 323, do Decreto-Lei nº 3.689, de
3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal”.
(Apensados: PL 3065/2000 e PL 780/2003) RELATOR:
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste e do PL nº 3.065/00,
apensado, e pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL
780/03, apensado. Foi concedida vista conjunta aos
Deputados Darci Coelho, Fernando Coruja e Inaldo
Leitão. O Deputado Antônio Carlos Biscaia reassumiu
a Presidência. 5 – PROJETO DE LEI Nº 3.855/00 – do
Sr. Paulo José Gouvêa – que “acresce parágrafo ao
art. 92 do Código Penal”. RELATOR: Deputado CEZAR
SCHIRMER. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. O Deputado Colbert Martins
procedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. Discutiram a matéria os Deputados Luiz Eduardo
Greenhalgh, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo e
Colbert Martins. Foi concedida vista conjunta aos Deputados José Eduardo Cardozo, Inaldo Leitão, Darci Coelho, Moroni Torgan, Luiz Eduardo Greenhalgh, Vicente Arruda e Fernando Coruja. 6 – PROJETO DE LEI
Nº 3.617/00 – do Sr. Bispo Wanderval – que “dispõe
sobre a aﬁxação de cartaz informativo a respeito da
carta social nas agências da empresa concessionária
dos serviços postais”. RELATOR: Deputado JOSÉ
MENTOR. PARECER: pela inconstitucionalidade. O
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Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh procedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. Discutiram
a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Fernando Coruja. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 7 – PROJETO DE LEI Nº 4.121/01 – do
Sr. Alberto Fraga – que “altera o art. 69 da Lei nº 9.099,
de 26 de setembro de 1995”. RELATOR: Deputado
LUIZ EDUARDO GREENHALGH. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição. Discutiu a matéria o Deputado
Moroni Torgan. Foi concedida vista ao Deputado Vicente Arruda. O Senhor Presidente prestou esclarecimentos acerca do item um da pauta, Anteprojeto 1/05,
que “acrescenta o art. 225-A ao Regimento Interno,
dispondo sobre o procedimento de escolha dos cidadãos indicados pela Câmara dos Deputados para integrar o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho
Nacional do Ministério Público”, que, caso aprovado,
tornar-se-ia Projeto de Resolução de autoria da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Acrescentou que o Senado Federal já aprovou matéria neste sentido para aquela Casa e que o prazo ﬁnal para
as indicações ﬁndaria em seis de maio do corrente.
Apelou aos Senhores Deputados para que esta matéria fosse apreciada impreterivelmente na próxima reunião. Fizeram uso da palavra os Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, Fernando Coruja, Nelson Pellegrino,
Moroni Torgan, Inaldo Leitão e Vicente Arruda. O Senhor Presidente encerrou a reunião às doze horas e
trinta e três minutos, antes convocando outra para a
próxima terça-feira às quinze horas. E, para constar,
eu ________________, Rejane Salete Marques, lavrei
a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos
Biscaia, ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária
Realizada em 05 de Abril de 2005
Às quinze horas e quarenta e três minutos do dia
cinco de abril de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a
presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos
Biscaia – Presidente; José Mentor e Roberto Magalhães – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Carlos Mota, Carlos Rodrigues, Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar
Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad,
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João Almeida, José Divino, José Eduardo Cardozo,
José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy
Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Odair
Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Afonso,
Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Robson Tuma,
Rubinelli, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires
Franco, Vicente Arruda, Vilmar Rocha e Zulaiê Cobra
– Titulares; André de Paula, Ann Pontes, Antônio Carlos Bifﬁ, Átila Lira, Badu Picanço, Colbert Martins, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Enio Tatico, Fernando
Coruja, Gilmar Machado, Isaías Silvestre, Jaime Martins, Jair Bolsonaro, José Pimentel, Júlio Delgado, Léo
Alcântara, Luciano Zica, Mauro Benevides e Neucimar
Fraga – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Alceu Collares, Benedito de Lira, Bosco Costa,
Edna Macedo, Ibrahim Abi-Ackel, Ivan Ranzolin, Jefferson Campos, João Paulo Cunha, José Borba, Michel Temer, Ney Lopes, Professor Luizinho, Ricardo
Fiuza, Roberto Freire, Sandra Rosado, Vicente Cascione, Wagner Lago, Wilson Santiago e Zenaldo Coutinho. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à
apreciação a Ata da décima primeira reunião ordinária,
realizada em trinta e um de março, respectivamente.
O Deputado Paulo Magalhães requereu dispensa da
leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação, a
Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1
– Correspondência do Líder do PT, Deputado Paulo
Rocha, indicando o Deputado Gilmar Machado, como
membro suplente, para compor a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em substituição ao
Deputado Walter Pinheiro. 2 – Correspondência do
Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, encaminhando sugestões ao PL 1800/2003, que transforma
a ação penal, nos crimes contra os costumes, em ação
penal pública incondicionada. 3 – Correspondência da
Deputada Edna Macedo, justiﬁcando sua ausência à
reunião de trinta de março do corrente, em razão de
compromissos político-partidários. 4 – Correspondência da Ordem dos Advogados do Brasil, manifestando
total apoio à aprovação da PEC 128/2003, que proíbe
a prática de nepotismo na Administração Pública. 5
– Correspondência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, solicitando especial atenção
na deliberação de projetos afetos à advocacia que se
encontram nesta Comissão. 6 – Correspondência do
Deputado Wilson Santiago, justiﬁcando sua ausência
às reuniões de vinte e nove a trinta e um de março do
corrente, por estar se recuperando de procedimento
cirúrgico. 7 – Correspondência do Conselho Municipal
de Saúde de Juiz de Fora – MG, manifestando-se con-
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trário à aprovação do PL 3268/2004, que dispõe sobre
acomodação particular no âmbito do Sistema Único
de Saúde. ORDEM DO DIA: O Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto pediu a palavra pela ordem para
comunicar que estava sendo instalada naquele momento Comissão Mista prevista na PEC da Reforma
do Judiciário, informou que vários dos membros daquela Comissão seriam, também, membros desta.
Sugeriu ao Senhor Presidente gestão junto ao Presidente daquela Comissão para as reuniões não ocorram
no mesmo horário das reuniões da CCJC. O Senhor
Presidente acolheu a sugestão. 1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.417/04 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 276/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Comunitária de Querência do
Norte – ACCQN a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Querência do Norte, Estado
do Paraná”. RELATOR: Deputado CARLOS MOTA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 2 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.465/04 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 278/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Pratense de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Prata, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.482/04 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 292/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação de Convivência Artística e Cultural de Janiópolis a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Janiópolis, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 4 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.488/04 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 305/2004) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Portugal Telecomunicações Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio Negrinho, Estado
de Santa Catarina”. RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade,
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juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
5 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.496/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 46/2003) – que “aprova o ato que autoriza a Movimento Jovem de Assistência Social de São Miguel Arcanjo a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Miguel Arcanjo, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado ALCEU COLLARES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 6 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.502/04 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
171/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Atividade de Juquiá a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Juquiá, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado
CARLOS MOTA. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
7 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.504/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 188/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Parapuã a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Parapuã, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado PAES LANDIM. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 8 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.511/04 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 314/2004) – que “aprova o ato que outorga
concessão à Bonito Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade Bonito, Estado Mato Grosso do Sul”. RELATORA:
Deputada ZULAIÊ COBRA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 9 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.518/04 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
328/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Arapuá a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado
VIC PIRES FRANCO. PARECER: pela constituciona-
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lidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 10 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.522/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 348/2004)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Novo Milênio a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Irecê, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 11 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.542/04 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
347/2004) – que “aprova o ato que autoriza a ACCI –
Associação Comunitária e Cultural Ibititaense a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ibititá, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado JOSÉ
ROBERTO ARRUDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. O Deputado Darci Coelho assumiu a Presidência. 12 – ANTEPROJETO Nº 1/05 – do Sr. Antonio Carlos Biscaia – que “acrescenta o art. 225-A ao
Regimento Interno, dispondo sobre o procedimento de
escolha dos cidadãos indicados pela Câmara dos
Deputados para integrar o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação, nos termos do projeto de
resolução. Discutiram a matéria os Deputados Antônio
Carlos Magalhães Neto, José Eduardo Cardozo, Fernando Coruja, Mendes Ribeiro Filho, Sérgio Miranda,
Edmar Moreira, José Mentor, Antônio Carlos Biscaia
e Inaldo Leitão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Deputado Antônio Carlos Biscaia
reassumiu a Presidência. Os Deputados Sérgio Miranda, Paulo Magalhães, Osmar Serraglio, Jamil Murad e
Darci Coelho requereram inversão da pauta para apreciação dos itens vinte e oito; dois; cinqüenta e sete;
quatorze, setenta e um; setenta e três, respectivamente. Um a um, foram os requerimentos aprovados pelo
plenário da Comissão. O Deputado Roberto Magalhães
assumiu a Presidência. 13 – PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 334/96 – do Sr. Aldo Arantes
– (PEC 128/2003) – que “veda a nomeação de parentes de autoridades para cargos em comissão e funções
de conﬁança”. (Apensados: PEC 101/1999, PEC
558/1997 (Apensado: PEC 193/2003), PEC 549/2002
e PEC 128/2003) RELATOR: Deputado SÉRGIO MI-
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RANDA. PARECER: pela admissibilidade desta, da
PEC 101/1999, da PEC 558/1997, da PEC 549/2002,
da PEC 128/2003, e da PEC 193/2003, apensadas.
Discutiram a matéria os Deputados Antônio Carlos
Magalhães Neto, Mendes Ribeiro Filho, José Eduardo
Cardozo, Jutahy Júnior, Odair Cunha, José Roberto
Arruda, Juíza Denise Frossard e Inaldo Leitão. Foi concedida vista ao Deputado Inaldo Leitão. O Deputado
Antônio Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. 14
– CONSULTA Nº 5/04 – Presidência da Câmara dos
Deputados – que “consulta a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do art.32,
inciso IV, alínea “c”, do Regimento Interno, sobre a
ocorrência, ou não, de trânsito em julgado em relação
à sentença que decretou a suspensão dos direitos políticos do Senhor Deputado Paulo Celso Fonseca Marinho, para os ﬁns do disposto no art.55, inciso IV e
§3º, da Constituição Federal, dirimindo todas as possíveis dúvidas jurídicas existentes no processo de sindicância nº 115.570/2004, instaurado no âmbito da
Mesa da Câmara dos Deputados”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pelo entendimento de que o ato da Mesa da Câmara dos Deputados, conforme ordena a própria Constituição Federal,
é meramente declaratório. O ato não pode constituir
ou desconstituir nenhuma situação de direito, tal compete, no caso em tela, ao Poder Judiciário. Assim é
que tendo a Justiça decidido deﬁnitivamente pela suspensão dos direitos políticos, cumpre a Câmara dos
Deputados declarar a perda de mandato, retroagindo
seus efeitos até a data da decretação da suspensão.
Foi concedida vista ao Deputado Inaldo Leitão. O Senhor Presidente encerrou a reunião às dezoito horas
e vinte e oito minutos, antes convocando outra para a
próxima quarta-feira às dez horas. E, para constar, eu
________________, Rejane Salete Marques, lavrei a
presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos
Biscaia, ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária Realizada em 06 De Abril De 2005
Às dez horas e quarenta e três minutos do dia
seis de abril de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II,
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia
– Presidente; José Mentor – Vice-Presidente; Ademir
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Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz,
Bosco Costa, Carlos Mota, Carlos Rodrigues, Darci
Coelho, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, João Almeida, João Paulo Cunha,
José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza
Denise Frossard, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos,
Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Marcelo
Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Michel
Temer, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Ney Lopes,
Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo Afonso, Paulo
Magalhães, Reginaldo Germano, Robson Tuma, Sérgio
Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho e Zulaiê
Cobra – Titulares; Alexandre Cardoso, André de Paula, Ann Pontes, Antônio Carlos Bifﬁ, Átila Lira, Badu
Picanço, Colbert Martins, Coriolano Sales, Custódio
Mattos, Fernando Coruja, Gilmar Machado, Helenildo
Ribeiro, Iara Bernardi, Isaías Silvestre, Jaime Martins,
João Fontes, José Pimentel, Júlio Delgado, Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Luciano Zica, Luiz Antonio
Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Moroni Torgan,
Neucimar Fraga, Onyx Lorenzoni, Ricardo Barros,
Sandes Júnior e Sergio Caiado – Suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Alceu Collares, Benedito de Lira, Cezar Schirmer, Edna Macedo, Ibrahim AbiAckel, Ivan Ranzolin, Jefferson Campos, José Borba,
José Divino, Paes Landim, Professor Luizinho, Ricardo
Fiuza, Roberto Freire, Roberto Magalhães, Rubinelli,
Sandra Rosado, Vicente Cascione, Wagner Lago e
Wilson Santiago. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da décima segunda reunião
ordinária, realizada em cinco de abril, respectivamente. O Deputado Odair Cunha requereu dispensa da
leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação, a
Ata foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA:
1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 926/03
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional – (MSC 237/2003) – que “aprova o texto do
Acordo sobre Cooperação Judiciária em Matéria Civil
entre os Governos da República Federativa do Brasil
e da República Libanesa, celebrado em Brasília, em
04 de outubro de 2002”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com emendas. O Deputado Paulo Afonso procedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 2 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.069/03 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 121/2002)
– que “aprova, com reserva, o texto do Protocolo entre
a República Federativa do Brasil e a República Argen-
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tina sobre Circulação de Produtos Alimentícios, celebrado em Brasília, em 25 de novembro de 1999”. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com emenda. O Deputado Jamil Murad
procedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.298/04 – da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC
1123/2002) – que “aprova o texto do Acordo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa entre os Estados Partes do Mercosul, República da Bolívia e República do Chile, assinado em Buenos Aires, em 05 de
julho de 2002”. RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa. O Deputado Nelson Trad procedeu
à leitura do parecer em substituição ao Relator. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 4 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.377/04 – da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacion e Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacion – (OF 138/2004)
– que “aprova o texto do Acordo sobre Isenção de Taxas e Emolumentos Devidos à Emissão e Renovação
de Autorizações de Residência para os Cidadãos da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinado em Brasília, em 30 de julho de 2002”. RELATOR:
Deputado INALDO LEITÃO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 5 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.423/04 – da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC 453/2004)
– que “aprova o texto do Acordo de Cooperação Cientíﬁca e Tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Comunidade Européia, celebrado em Brasília, em 19 de janeiro de 2004”. RELATOR:
Deputado ROBERTO FREIRE. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O
Deputado Roberto Magalhães procedeu à leitura do
parecer em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 6 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.427/04 – da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional – (MSC 98/2004) – que “aprova o
texto do Memorando de Entendimento entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República
do Peru sobre Cooperação em Matéria de Proteção e
Vigilância da Amazônia, assinado em Lima, em 25 de
agosto de 2003”. RELATOR: Deputado MARCELO
ORTIZ. PARECER: pela constitucionalidade, juridici-
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dade e técnica legislativa. O Deputado Odair Cunha
procedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 7 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.548/04 – da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC
257/2004) – que “aprova o texto do Acordo de Cooperação entre os Estados Membros da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa sobre o Combate ao HIV
/ SIDA, assinado em 30 de julho de 2002, em Brasília”.
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O Deputado José Roberto Arruda procedeu à leitura
do parecer em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
Parecer. Os Deputados Jutahy Junior, Marcelo Ortiz,
José Eduardo Cardozo, Paulo Magalhães, Vicente Arruda, Odair Cunha e Osmar Serraglio requereram inversão da pauta para apreciação dos itens dezesseis;
setenta, trinta e três; sessenta e oito, setenta e quatro;
dois, três; quatro; quarenta e sete, respectivamente.
Um a um, foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. Antes, passou-se à apreciação das
inversões requeridas e aprovadas na reunião anterior.
8 – PROJETO DE LEI Nº 4.183/04 – do Poder Executivo – (MSC 628/2004) – que “dispõe sobre a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Paraná em Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste,
com substitutivo. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 9 – PROJETO DE LEI Nº 4.889/01 – do Sr. Celso Russomanno
– que “altera a redação do art. 66 da Lei 8.078 de 11
de setembro de 1990, que institui o código de Proteção
e Defesa do Consumidor”. RELATORA: Deputada IARA
BERNARDI. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. O Deputado Darci Coelho procedeu à leitura do parecer em
substituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 10 –
SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL AO PROJETO DE LEI Nº 333/99 – que “altera e acrescenta
artigos à Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que
regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Substitutivo do Senado Federal. Em 29/03/2005, foi adiada
a discussão, por duas sessões, a requerimento do
Deputado Fernando Coruja. Discutiu a matéria o Deputado Jamil Murad. Em votação, foi aprovado por una-
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nimidade o Parecer. 11 – PROJETO DE LEI Nº 4.538/01
– do Sr. João Caldas – que “altera disposições sobre
o impedimento no Código de Processo Civil – Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973”. RELATOR: Deputado
CEZAR SCHIRMER. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com substitutivo. Em 25/08/2004, foi concedida vista conjunta aos Deputados Darci Coelho e
Vicente Arruda. Discutiram a matéria os Deputados
Vicente Arruda e Darci Coelho. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 12 – PROJETO DE
LEI Nº 276/03 – da Sra. Marinha Raupp – que “altera
o art. 11 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e dá
outras providências”. RELATORA: Deputada SANDRA
ROSADO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemenda. O Deputado
Inaldo Leitão procedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 13 – PROJETO DE LEI Nº 2.822/03 – do Sr. Sandro Mabel – que
“acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, para dispor sobre a boa-fé
nas relações de trabalho”. RELATOR: Deputado LUIZ
EDUARDO GREENHALGH. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O
Deputado José Eduardo Cardozo procedeu à leitura
do parecer em substituição ao Relator. Discutiram a
matéria os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto
e Roberto Magalhães. Foi concedida vista ao Deputado Roberto Magalhães. 14 – REQUERIMENTO Nº
139/05 – do Sr. Roberto Magalhães – (PEC 358/2005)
– que “solicita realização de audiência pública a respeito da PEC n.º 358, de 2005”. Discutiram o Requerimento os Deputados José Eduardo Cardozo, Antônio Carlos Magalhães Neto, Inaldo Leitão, Zulaiê
Cobra, Odair Cunha, Darci Coelho, Luiz Eduardo Greenhalgh e Roberto Magalhães. O Deputado Roberto
Magalhães, autor do Requerimento, acatou sugestões
para mais três convidados (Ministro Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Presidente da Associação
dos Juízes Federais e o Advogado Geral da União) e
para que a Audiência fosse realizada em duas etapas.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Requerimento. O Deputado Inaldo Leitão apresentou Questão de Ordem indagando ao Senhor Presidente qual
seria o quorum para deliberação, pois fora informado
que era trinta e dois, mas acreditava que deveria ser
trinta e um. O Senhor Presidente esclareceu que o
quorum seria o primeiro número inteiro acima da metade e portanto, uma vez que a Comissão é composta de sessenta e um membros, trinta e um. 15 – PRO-
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JETO DE LEI Nº 717/03 – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre a sujeição dos produtos importados às normas de certiﬁcação de conformidade da Regulamentação Técnica Federal e dá
outras providências”. (Apensado: PL 3116/2004) RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste, com substitutivo, e do PL 3116/2004, apensado, com substitutivo. Em 23/03/2005, foi adiada a
discussão, por duas sessões, a requerimento do
Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto. Em
30/03/2005, foi suspensa a discussão em virtude da
ausência do Relator. Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo, Antônio Carlos Magalhães Neto e Léo Alcântara. Foi concedido prazo ao
Relator, nos termos do inciso XI, do art. 57, do Regimento Interno. 16 – PROJETO DE LEI Nº 5.124/01
– do Sr. Roberto Pessoa – que “denomina Hospital
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes o Hospital de Messejana, localizado em Fortaleza – CE”. RELATOR:
Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
O Deputado Vicente Arruda procedeu à leitura do
parecer em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
Parecer. 17 – PROJETO DE LEI Nº 3.167/97 – do Sr.
Moacir Micheletto – que “dispõe sobre a concessão
de ﬁnanciamento para a aquisição de tratores, colheitadeiras, máquinas, implementos e equipamentos
agrícolas e dá outras providências”. RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: Parecer com Complementação de Voto, Dep. Osmar Serraglio (PMDB-PR),
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, com substitutivo, e da Emenda 1/1999
da Comissão de Agricultura e Política Rural, com subemenda; e pela inconstitucionalidade da Emenda
1/1997 da Comissão de Agricultura e Política Rural.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. O Senhor Presidente anunciou a inclusão em pauta para a próxima reunião do
PDC 1.578/05 e do Requerimento Nº 143/05 que “solicita a realização de audiência pública para a oitiva
do sr. César Maia, prefeito da cidade do Rio de Janeiro” e encerrou a reunião às doze horas e trinta e
dois minutos, antes convocando outra para a próxima
quinta-feira às dez horas. E, para constar, eu _____
___________, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos
Biscaia, ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária Realizada em 12 De Abril De 2005
Às quinze horas e trinta e nove minutos do dia
doze de abril de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II,
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia
– Presidente; Wilson Santiago e Roberto Magalhães
– Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Antonio Carlos
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão,
Ivan Ranzolin, Jamil Murad, João Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, José Eduardo Cardozo, José
Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior,
Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Michel
Temer, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes Landim,
Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho,
Roberto Freire, Robson Tuma, Rubinelli, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wagner Lago
e Zulaiê Cobra – Titulares; Agnaldo Muniz, André de
Paula, Ann Pontes, Colbert Martins, Coriolano Sales,
Custódio Mattos, Enio Tatico, Fernando Coruja, Isaías
Silvestre, João Mendes de Jesus, José Pimentel, Júlio
Delgado, Laura Carneiro, Luciano Zica, Luiz Couto,
Mauro Benevides, Moroni Torgan, Neucimar Fraga,
Ricardo Barros e Rubens Otoni – Suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Alceu Collares, Bosco
Costa, Carlos Rodrigues, Ibrahim Abi-Ackel, Jefferson
Campos, José Borba, José Mentor, Luiz Piauhylino,
Nelson Pellegrino, Ney Lopes, Odair Cunha, Reginaldo Germano, Ricardo Fiuza, Sandra Rosado e Zenaldo Coutinho. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu
à apreciação a Ata da décima terceira reunião ordinária, realizada em seis de abril, respectivamente. A
Deputada Juíza Denise Frossard requereu dispensa
da leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação,
a Ata foi aprovada por unanimidade. EXPEDIENTE: 1
– Comunicado de realização, em doze de abril do corrente, às 10 horas, de Audiência Pública sobre a Reforma do Judiciário, com os seguintes convidados:
Ministro Edson Vidigal – Presidente do Superior Tribunal de Justiça – STJ; Ministro Vantuil Abdala – Presidente do Tribunal Superior do Trabalho – TST; Juiz de
Direito Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço – Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros –
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AMB e Francisco Sales de Albuquerque – Vice-Presidente (em exercício) do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e
da União. 2 – Correspondência do Deputado Bosco
Costa, justiﬁcando sua ausência à reunião de cinco de
abril do corrente, em razão de compromissos político
no Estado de Sergipe. 3 – Correspondência do Deputado Ney Lopes, justiﬁcando sua ausência às reuniões
de vinte e nove a trinta e um de março, em razão de
sua designação como relator do PL 3466/2004, que
versa sobre planos de saúde. 4 – Correspondência da
Deputada Edna Macedo, justiﬁcando sua ausência às
reuniões de cinco a sete de abril, em razão de compromissos político-partidários, em Missão Oﬁcial, junto ao Segundo Forum Sub-Regional sobre a Liderança Feminina – FIPA, na Argentina. 5 – Correspondência do Deputado Zenaldo Coutinho, justiﬁcando sua
ausência à reunião de cinco de abril, em razão de
compromisso político no Pará. 6 – Correspondência
do Deputado Jamil Murad, justiﬁcando sua ausência
às reuniões de vinte e nove e trinta e um de março do
corrente, em razão de problemas com a saúde. 7 – Correspondência do Deputado Zenaldo Coutinho, justiﬁcando sua ausência à reunião de vinte e nove de março do corrente, em razão de compromisso político no
Pará. 8 – Correspondência do Deputado Ademir Camilo, justiﬁcando sua ausência às reuniões de vinte e
dois e vinte e três de março do corrente, em razão de
compromissos político-partidários em Minas Gerais. 9
– Correspondência do Presidente do TCU, Ministro
Adylson Motta, encaminhando cópia do Acórdão nº
236/2005, que trata do processo de outorga do PDL
nº 1318/2004. 10 – correspondência do Deputado Carlos Mota, justiﬁcando sua ausência à reunião de 7 de
abril do corrente, em razão de compromissos políticopartidários em Minas Gerais. ORDEM DO DIA: O
Deputado Roberto Magalhães pediu a palavra pela
ordem para instar todos os membros da Comissão a
comparecerem à Audiência Pública sobre a Reforma
do Judiciário. O Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto agradeceu a inclusão em pauta do PL 7.293/02,
do qual é Relator, e colocou-se à disposição para sugestões a seu Parecer. O Deputado Paulo Magalhães
registrou que, na Ata da Décima Segunda Reunião,
de cinco de abril do corrente, aprovada em seis de abril
após dispensa de sua leitura, a conclusão do seu Parecer à Consulta 5/04 estava incompleta, razão pela
qual apresentava complementação de voto. Os Deputados Sérgio Miranda, Juíza Denise Frossard, Marcelo Ortiz, Roberto Magalhães, Coriolano Sales, José
Eduardo Cardozo e João Almeida requereram inversão
da pauta para apreciação dos itens sessenta e cinco;
três; cento e dezessete, setenta e dois; sessenta; no-
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venta e cinco; noventa e três, quatro; notenta e sete,
respectivamente. Um a um, foram os requerimentos
aprovados pelo plenário da Comissão. O Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto comunicou que apresentara requerimento de retirada de pauta do item
quatro, Requerimento Nº 143/05 que “solicita a realização de audiência pública para a oitiva do sr. César
Maia, prefeito da cidade do Rio de Janeiro”, objeto de
requerimento de inversão de pauta do Deputado José
Eduardo Cardozo, e que apresentara, também, dois
requerimentos de Audiência Pública para convocar o
Ministro da Saúde, acerca do problema das UTIs, e o
Presidente Luís Inácio Lula da Silva, acerca das acusações de corrupção nos processos de privatização
durante a gestão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Aﬁrmou que o Requerimento 143/05 teria
intuito unicamente político. Contraditou o Deputado
José Eduardo Cardozo e retirou o requerimento de
inversão de pauta. O Deputado Edmar Moreira pediu
a palavra pela ordem para comentar os requerimentos
de inversão de pauta, aﬁrmando que deveriam haver
critérios e limites. O Senhor Presidente esclareceu que,
em reunião com os representantes das Lideranças
Partidárias na Comissão, estipulou-se procedimento
para os requerimentos de inversão de pauta: requeridas nos trinta minutos iniciais das reuniões deliberativas, no máximo duas proposições por parlamentar.
Tendo o plenário concordado. As reuniões ocorrem às
quartas-feiras, às nove horas trinta minutos, abertas a
todos os membros da Comissão. Convidou o Deputado
Edmar Moreira a participar da próxima reunião para
debater a questão. O Deputado Inaldo Leitão apresentou questão de ordem solicitando ao Senhor Presidente que estipulasse campo temático das matérias afeitas à CCJC que poderiam ser objeto de Audiência
Pública, uma vez que muitos requerimentos de Audiência Pública apresentam matérias estranhas ao campo temático da Comissão. O Senhor Presidente recebeu a Questão de Ordem para respondê-la oportunamente. O Deputado Roberto Magalhães assumiu a
Presidência. 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.369/04 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 2891/2002) – que “aprova o ato que autoriza
a Associação de Moradores do Município de Mirinzal
– ASMOMI a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mirinzal, Estado do Maranhão”. RELATOR: Deputado
ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.370/04 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
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(TVR 3003/2002) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Santo André a executar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Santo André, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a Redação Final por unanimidade. O Deputado Antônio Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. 3 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.381/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 408/2000)
– que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de
Rádio e TV Educativas para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado
NELSON TRAD. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 4 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.400/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 208/2004)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Beneﬁcente Cristã de Formoso – ABCF a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Formoso, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado
NELSON TRAD. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. O
Deputado Roberto Magalhães assumiu a Presidência.
5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.402/04 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
212/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação dos Amigos do Portal do Alvorada Sairé/PE a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Sairé, Estado do Pernambuco”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por
unanimidade. O Deputado Antônio Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. 6 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.405/04
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 225/2004) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Ambientalista de Marilândia
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Marilândia, Estado do Espírito Santo”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por
unanimidade. O Deputado Roberto Magalhães assumiu a Presidência. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.407/04 – da
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Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 239/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária
Pedroregense a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedro Régis, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada
a Redação Final por unanimidade. 8 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.408/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 241/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e
Comunitária José Gouveia da Silva a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Amaraji, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 9 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.412/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
255/2004) – que “aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicações da Paraíba Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Areia, Estado da Paraíba”.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 10 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.414/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 257/2004) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Rádio Tiradentes Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Parintins, Estado do Amazonas”. RELATOR: Deputado ANTONIO
CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. O
Deputado Antônio Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. 11 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.415/04 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 268/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação de Integração da Comunidade de Três Lagoas a executar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Três Lagoas,
Estado de Mato Grosso do Sul”. RELATORA: Deputada
JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. O Deputado Roberto Magalhães assumiu a
Presidência. 12 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.419/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
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mática – (TVR 283/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Água Fria e Barra
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Água Fria, Estado da Bahia”. RELATOR:
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 13 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.420/04 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 285/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural de Divulgação Comunitária de Júlio de Castilhos a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Júlio de Castilhos,
Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado
ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 14 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.429/04 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 281/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Fundação Cultural Enéas Carvalho a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipiranga
do Piauí, Estado do Piauí”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. O Deputado Antônio Carlos Biscaia reassumiu a
Presidência. 15 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.430/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 290/2004) – que “aprova o ato que autoriza a ASCOLI – Associação Comunitária do Município de Lidianópolis a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lidianópolis, Estado
do Paraná”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 16 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.432/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 247/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Radiodifusão de Pedro II a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedro II, Estado
do Piauí”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 17 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.433/04
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 238/2004) – que “aprova o ato
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que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Nova Olímpia – ADECUAR a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nova Olímpia, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por
unanimidade. 18 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.434/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 230/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação do Movimento de Desenvolvimento Social e Radiocomunicação da Cidade de São Pedro
do Butiá – Amor Butiá – a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Pedro do Butiá,
Estado Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 19 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.442/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 215/2004)
– que “aprova o ato que autoriza a Rádio Comunidade
Friburgo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 20 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.443/04
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 209/2004) – que “aprova o ato
que autoriza ao Movimento Viva Lagoa Grande – MG
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por
unanimidade. 21 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.444/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 207/2004) – que “aprova o ato que outorga permissão à Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social – FUVATES, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na
cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por
unanimidade. 22 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.446/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1266/2001) – que “aprova o ato que
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renova a concessão outorgada à Televisão Centro
América Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
de sons e imagens, na cidade de Cuiabá, Estado do
Mato Grosso”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 23 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.448/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 60/2003) – que “aprova o ato que autoriza a Sociedade Amiga dos Moradores da Vila Nova a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Macatuba, Estado de São
Paulo”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 24 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.449/04
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 201/2004) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Pompéia a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pompéia, Estado
de São Paulo”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 25 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.450/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 204/2004) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Nascente Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Mongaguá, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado
INALDO LEITÃO. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 26 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.451/04 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
211/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural Shalon a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cassilândia, Estado do Mato Grosso do Sul”. RELATORA:
Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 27 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.453/04 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 229/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a APAI – Associação de Proteção ao Adolescente de Itacaré a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itacaré, Estado da Bahia”.
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RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por
unanimidade. 28 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.454/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 242/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Nova Glória a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Nova Glória, Estado de Goiás”. RELATOR:
Deputado NELSON TRAD. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 29 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.455/04 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 243/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural do Município de Jandaia – Estado
de Goiás (Rádio Cultural Jandaia FM) a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jandaia,
Estado de Goiás”. RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 30 –
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.456/04 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
244/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Cultural de Santa Margarida a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade Santa Margarida, Estado Minas Gerais”. RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 31 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.459/04 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 249/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural do Conjunto Prefeito José Walter
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará”. RELATORA:
Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 32 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.461/04 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 262/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária
de Itapuranga a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itapuranga, Estado de Goiás”.
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Re-
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dação Final por unanimidade. 33 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.462/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 263/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Nova Canaã Diácono Bruno Oliveira – ACNCDBO
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade Nova Canaã, Estado da Bahia”. RELATORA:
Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 34 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.466/04 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 284/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Sapucaia a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sapucaia, Estado do
Pará”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação
Final por unanimidade. 35 – REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.467/04
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 294/2004) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação de Difusão Artística e Cultural de Ouvidor-GO a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ouvidor, Estado de
Goiás”. RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 36 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.468/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 295/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Beneﬁcente Santo Antônio a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Couto Magalhães,
Estado de Tocantins”. RELATOR: Deputado NELSON
TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 37 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.469/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 301/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Beneﬁcente ElShadday a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 38 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
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1.470/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 311/2004) – que
“aprova o ato que outorga permissão à Fundação Stênio Congro, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na cidade de Paranaíba, Estado do Mato
Grosso do Sul”. RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE
FROSSARD. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 39 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.472/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 313/2004)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Squadron
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Conceição do
Jacuípe, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado NELSON TRAD. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovada a Redação Final por unanimidade. 40 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.473/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 338/2004)
– que “aprova o ato que autoriza a Sociedade Comunitária Costa Sul – SCCS a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Sebastião,
Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada JUÍZA
DENISE FROSSARD. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade.
41 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.499/04 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
109/2003) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Bastos a executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bastos,
Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada JUÍZA
DENISE FROSSARD. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade.
42 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.532/04 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
318/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Independência FM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piacatu, Estado de São Paulo”. RELATORA: Deputada
JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 43 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.539/04 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 341/2004) – que “aprova o ato que outorga
permissão à Rádio FM Serrote Ltda para explorar ser-
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viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Ipueiras, Estado do Ceará”. RELATORA:
Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 44 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.812/02 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1437/2001) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Assistencial Camaçariense a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Camaçari, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO
MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 45 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.409/04 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
251/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária Major Izidoro FM a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Major Izidoro, Estado de Alagoas”. RELATOR: Deputado
PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 46 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.416/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 271/2004)
– que “aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rádio Igreja de Araçuaí, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com ﬁns
exclusivamente educativos, na cidade de Araçuaí, Estado de Minas Gerais”. RELATOR: Deputado CARLOS
RODRIGUES. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
47 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.438/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 222/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Rádio
Comunitária – ACRC a executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José do Belmonte, Estado de Pernambuco”. RELATOR: Deputado
CARLOS RODRIGUES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 48 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.447/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1885/2002)
– que “aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cidade AM de Votuporanga Ltda. para ex-
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plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Votuporanga, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por
unanimidade o Parecer. 49 – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 1.457/04 – da Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
245/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Difusão Comunitária e Cultural de Nina Rodrigues a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão”.
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 50 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.483/04 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 293/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural de Água Quente de
Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Águas Formosas, Estado de
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 51 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.516/04 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 326/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Cultural da Imagem e do Som
de Sabará – ACISS a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sabará, Estado de Minas
Gerais”. RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 52 – PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.533/04 – da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
– (TVR 319/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário e Cultural “Rádio FM” de Mirangaba a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mirangaba, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado JOSÉ MENTOR.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 53 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.578/05 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 465/2005) – que “aprova o ato que
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autoriza a Fundação Assistencial, Educacional e Cultural de Petrolina – FAEPE a executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Petrolina, Estado
de Pernambuco”. RELATOR: Deputado WILSON SANTIAGO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O
Deputado Roberto Magalhães assumiu a Presidência.
54 – PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 334/96 – do Sr. Aldo Arantes – (PEC 128/2003) –
que “veda a nomeação de parentes de autoridades
para cargos em comissão e funções de conﬁança”.
(Apensados: PEC 101/1999, PEC 558/1997 (Apensado: PEC 193/2003), PEC 549/2002 e PEC 128/2003)
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. PARECER:
pela admissibilidade desta, da PEC 101/1999, da PEC
558/1997, da PEC 549/2002, da PEC 128/2003, e da
PEC 193/2003, apensadas. Em 05/04/2005, foi concedida Vista ao Deputado Inaldo Leitão. Em 05/04/05,
foi iniciada a discussão com os Deputados Antônio
Carlos Magalhães Neto, Mendes Ribeiro Filho, José
Eduardo Cardozo, Jutahy Júnior, Odair Cunha, José
Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard e Inaldo Leitão.
Discutiram a matéria os Deputados Inaldo Leitão, Fernando Coruja, Vicente Arruda, José Eduardo Cardozo,
Rubinelli, Marcelo Ortiz, Zulaiê Cobra, Vicente Cascione e Roberto Freire. Em virtude do início da Ordem do
Dia do Plenário, o Senhor Presidente suspendeu a
discussão e encerrou a reunião às dezessete horas e
oito minutos, antes convocando outra para a próxima
quarta-feira às dez horas. E, para constar, eu ______
__________, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada
pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, _
_____________________, e publicada no Diário da
Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária
Realizada em 13 de Abril de 2005
Às dez horas e trinta e três minutos do dia treze
de abril de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II,
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia – Presidente; José Mentor e Roberto Magalhães
– Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco
Costa, Cezar Schirmer, Darci Coelho, Edmar Moreira,
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Edna Macedo, Gonzaga Patriota, Ibrahim Abi-Ackel,
Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, João Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, José Eduardo
Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard,
Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paes Landim,
Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho,
Robson Tuma, Rubinelli, Sérgio Miranda, Sigmaringa
Seixas, Vic Pires Franco, Vicente Cascione, Zenaldo
Coutinho e Zulaiê Cobra – Titulares; Agnaldo Muniz,
Almeida de Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Antônio Carlos Bifﬁ, Arlindo Chinaglia, Ary Kara, Átila Lira,
Badu Picanço, Celso Russomanno, Colbert Martins,
Coriolano Sales, Custódio Mattos, Enio Tatico, Fernando Coruja, Helenildo Ribeiro, Isaías Silvestre, Jaime
Martins, Jair Bolsonaro, João Mendes de Jesus, José
Pimentel, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Léo Alcântara,
Luciano Zica, Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto, Miro Teixeira, Neucimar Fraga, Ricardo Barros, Sandes Júnior
e Sérgio Caiado – Suplentes. Compareceu também o
Deputado Gilmar Machado, como não membro. Deixaram de comparecer os Deputados Alceu Collares,
Carlos Mota, Carlos Rodrigues, Jefferson Campos, José
Borba, Luiz Piauhylino, Mendes Ribeiro Filho, Michel
Temer, Ney Lopes, Odair Cunha, Reginaldo Germano, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Sandra Rosado,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Wagner Lago e Wilson
Santiago. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à
apreciação a Ata da décima quarta reunião ordinária,
realizada em doze de abril. A Deputada Juíza Denise Frossard requereu dispensa da leitura da Ata. Não
houve discussão. Em votação, a Ata foi aprovada por
unanimidade. EXPEDIENTE: 1 –Correspondência do
Deputado Bosco Costa, justiﬁcando sua ausência à
reunião de doze de abril do corrente, em razão de compromissos políticos no Estado de Sergipe. ORDEM DO
DIA: Os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto e
Juíza Denise Frossard requereram inversão da pauta
para apreciação dos itens quinze; cinqüenta e seis,
respectivamente. Um a um, foram os requerimentos
aprovados pelo plenário da Comissão. O Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto pediu a palavra pela
ordem para requerer a retirada de pauta do item quatro,
Requerimento 143/05, e que somente houvesse sua
reinclusão após manifestação dos órgãos competentes
da Casa. O Deputado José Eduardo Cardozo, autor
do requerimento, concordou com a retirada, requerendo-a. Deferida pelo Senhor Presidente. O Deputado
José Mentor assumiu a Presidência. 1 – PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 334/96 – do Sr.
Aldo Arantes – (PEC 128/2003) – que “veda a no-
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meação de parentes de autoridades para cargos em
comissão e funções de conﬁança”. (Apensados: PEC
101/1999, PEC 558/1997 (Apensado: PEC 193/2003),
PEC 549/2002 e PEC 128/2003) RELATOR: Deputado
SÉRGIO MIRANDA. PARECER: pela admissibilidade
desta, da PEC 101/1999, da PEC 558/1997, da PEC
549/2002, da PEC 128/2003, e da PEC 193/2003, apensadas. Em 05/04/2005, foi concedida Vista ao Deputado
Inaldo Leitão. Em 05/04/05, foi iniciada a discussão
com os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto,
Mendes Ribeiro Filho, José Eduardo Cardozo, Jutahy
Júnior, Odair Cunha, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard e Inaldo Leitão. Em 12/04/05, discutiram a
matéria os Deputados Inaldo Leitão, Fernando Coruja,
Vicente Arruda, José Eduardo Cardozo, Rubinelli, Marcelo Ortiz, Zulaiê Cobra, Vicente Cascione e Roberto
Freire. Nesta data, discutiram a matéria os Deputados
Roberto Magalhães, Maurício Rands, Inaldo Leitão, Antônio Carlos Magalhães Neto, José Eduardo Cardozo,
Ivan Ranzolin, Agnaldo Muniz, Jamil Murad, Rubinelli,
Jair Bolsonaro, Gonzaga Patriota, José Divino e Juíza
Denise Frossard, Luiz Couto, Neucimar Fraga, Nelson
Pellegrino, Professor Luizinho, Zulaiê Cobra, Colbert
Martins, Zenaldo Coutinho, Osmar Serraglio, Antônio
Carlos Biscaia e Sérgio Miranda. Nos termos do art. 192,
§ 1º, do Regimento Interno, encaminharam a votação
os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto e José
Eduardo Cardozo, a favor. Orientaram suas bancadas,
nos termos do art. 192, § 2º, do Regimento Interno,
os Deputados Sérgio Miranda, Gonzaga Patriota, Juíza Denise Frossard, Inaldo Leitão, Ibrahim Abi-Ackel,
Zulaiê Cobra, José Roberto Arruda, Osmar Serraglio,
Maurício Rands, Edna Macedo e Vicente Cascione. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. Durante o processo de votação, o Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh protestou contra a orientação de votação
feita pelo Deputado José Roberto Arruda, que, no seu
entender, fez uso da palavra para ﬁnalidade diversa,
com intuito político. O Deputado Antônio Carlos Biscaia, falando pela ordem, requereu, nos termos do art.
17, I, h, c/c com o art. 73, XII, a retirada, das notas taquigráﬁcas e da gravação, das expressões injuriosas
e descorteses do pronunciamento do Deputado Jair
Bolsonaro. Deferido pelo Senhor Presidente. O Deputado Maurício Rands sugeriu ao Senhor Presidente
que a Comissão requeresse ao Presidente da Casa
a inclusão na Ordem do Dia do Plenário do Recurso
ao PL 3.191/97. Em votação, foi aprovada a sugestão.
Igualmente, foi aprovada sugestão no sentido de que
a Comissão requeresse a criação imediata da Comissão Especial da PEC 334/96. Também presidiu a
reunião o Deputado Roberto Magalhães. O Deputado
Antônio Carlos Biscaia reassumiu a Presidência e rei-
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terou convite aos parlamentares para participarem da
Audiência Pública sobre a Reforma do Judiciário com
a presença do Ministro Edson Vidigal – Presidente do
Superior Tribunal de Justiça – STJ; Ministro Vantuil
Abdala – Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
– TST; Juiz de Direito Rodrigo Tolentino de Carvalho
Collaço – Presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB e Francisco Sales de Albuquerque
– Vice-Presidente em exercício do Conselho Nacional
dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos
Estados e da União. O Senhor Presidente encerrou a
reunião às treze horas e quatro minutos, antes convocando outra – Audiência Pública sobre a Reforma do
Judiciário – para a próxima quinta-feira às dez horas.
E, para constar, eu ________________, Rejane Salete
Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Antônio Carlos Biscaia, ______________________, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária – Audiência Pública – Realizada em 14 De Abril de 2004
Às dez horas e quarenta e um minutos do dia
quatorze de abril de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos
Biscaia – Presidente; Roberto Magalhães – VicePresidente; Ademir Camilo, Alceu Collares, Antonio
Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa,
Darci Coelho, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, João Almeida, João Paulo Cunha, José Divino,
Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Osmar Serraglio, Paulo
Afonso, Rubinelli, Sérgio Miranda, Vicente Arruda e
Zulaiê Cobra – Titulares; André de Paula, Antônio
Carlos Bifﬁ, Arlindo Chinaglia, Celso Russomanno,
Colbert Martins, Coriolano Sales, Fernando Coruja,
Helenildo Ribeiro, Iriny Lopes, Isaías Silvestre, Júlio
Delgado, Laura Carneiro, Léo Alcântara, Luciano Zica,
Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides e
Neucimar Fraga – Suplentes. Compareceu também
o Deputado Gilmar Machado, como não-membro.
Deixaram de comparecer os Deputados Benedito de
Lira, Carlos Mota, Carlos Rodrigues, Cezar Schirmer, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Ibrahim AbiAckel, Jamil Murad, Jefferson Campos, José Borba,
José Eduardo Cardozo, José Mentor, José Roberto
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Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Piauhylino, Maurício Rands, Michel Temer, Ney Lopes, Odair Cunha,
Paes Landim, Paulo Magalhães, Professor Luizinho,
Reginaldo Germano, Ricardo Fiuza, Roberto Freire,
Roberto Magalhães, Robson Tuma, Sandra Rosado,
Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Wilson Santiago e
Zenaldo Coutinho. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente declarou iniciados os trabalhos da reunião
destinada à realização de Audiência Pública: Debate
sobre a PEC 358/05, 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. O Senhor Presidente saudou os presentes e agradeceu a presença
dos convidados Ministro Edson Vidigal – Presidente
do Superior Tribunal de Justiça – STJ; Ministro Vantuil
Abdala – Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
– TST e Juiz de Direito Rodrigo Tolentino de Carvalho
Collaço – Presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros – AMB. Ato contínuo, o Senhor Presidente
concedeu a palavra ao Ministro Edson Vidigal. A seguir, o Senhor Presidente agradeceu a intervenção
do primeiro convidado e passou a palavra ao Ministro
Vantuil Abdala. Na seqüência, a palavra foi concedida ao Juiz de Direito Rodrigo Tolentino de Carvalho
Collaço. Após as intervenções dos convidados, fez
uso da palavra o Deputado Roberto Magalhães. O
Senhor Presidente devolveu a palavra aos expositores
para o esclarecimento de dúvidas. Ainda ﬁzeram uso
da palavra os Deputados Darci Coelho, Zulaiê Cobra
e Vicente Arruda. Os convidados responderam aos
questionamentos que lhes foram feitos. O Senhor Presidente teceu considerações acerca do tema. Fizeram
uso da palavra os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto, Luiz Eduardo Greenhalgh, Alceu Collares
e Fernando Coruja. O Senhor Presidente devolveu a
palavra aos expositores para suas considerações ﬁnais. O Senhor Presidente agradeceu a presença dos
convidados e encerrou a reunião às treze horas e cinqüenta e sete minutos, antes convocando outra para
a próxima terça-feira às quinze horas. E, para constar,
eu ________________, Rejane Salete Marques, lavrei
a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos
Biscaia, ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Biscaia) – Declaro aberta a reunião de audiência
pública da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania.
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ORDEM DO DIA.
Debate sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 358, de 2005, que trata da reforma do Judiciário.
O Deputado Roberto Magalhães é o Relator do
projeto e também autor do requerimento de convocação desta audiência pública.
Os convidados e presentes que honram esta
Comissão com suas presenças são: Ministro Edson
Vidigal, Presidente do Superior Tribunal de Justiça;
Ministro Vantuil Abdala, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; Juiz Rodrigo Tolentino de Carvalho
Collaço, Presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros.
Esclareço que cada orador terá o prazo inicial
de 20 minutos para suas considerações. Em seguida,
responderão às indagações que forem feitas pelos
eminentes Parlamentares.
Inicialmente, passo a palavra ao Ministro Edson
Vidigal, Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – Sr. Presidente, Deputado Antonio Carlos Biscaia, Sras. e Srs.
Deputados, demais integrantes desta Comissão, sempre que volto à Câmara dos Deputados o faço com muita
satisfação e orgulho por já ter sido um dos integrantes
desta Casa do Parlamento nacional. Compreendo e
sei muito bem das diﬁculdades que os representantes
do povo têm para o exercício do mandato, tendo que
conciliar as atividades legislativas com as da representação política dos seus eleitores, das suas bases
eleitorais, junto aos mais diversos setores do Executivo
e também do Judiciário.
Para não me alongar, preﬁro, desde já, colocarme à disposição de todos para responder aos questionamentos, dentro da contribuição que venho aqui
oferecer com o coração aberto, com o espírito público
que nunca me faltou e no desejo de que o Congresso
Nacional complemente o quanto antes a reforma constitucional do Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, a
matéria infraconstitucional, que já está em tramitação,
para que possamos responder à sociedade, com agilidade e a mais absoluta transparência, as questões
que ela coloca e cobra, com muita razão, do nosso
Poder Judiciário no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES
– Sr. Presidente, gostaria de apresentar uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Pois não, Deputado Roberto Magalhães.
O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES –
Sr. Presidente, este avulso não traz a PEC nº 377, que
deu entrada e está apensada à PEC nº 358. O primei-
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ro subscritor dessa PEC é o Deputado José Eduardo
Martins Cardoso, e ela propõe para o Supremo Tribunal
Federal a súmula impeditiva de recurso, substituindo a
súmula vinculante. Não a estou vendo aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Deputado Roberto Magalhães, a PEC nº
377 está na página 43, apensada à 358.
O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES
– Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, ela está apensada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Antes dos questionamentos, passo a palavra ao Ministro Vantuil Abdala, Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, para que S.Exa. também faça
sua intervenção inicial.
O SR. MINISTRO VANTUIL ABDALA – Sr. Presidente, Deputado Antonio Carlos Biscaia, Deputado
Roberto Magalhães, Relator da matéria, Sras. e Srs.
Deputados, senhoras e senhores, é uma satisfação
estar aqui e, na medida do possível, dar alguma colaboração a esta Colenda Casa.
Preﬁro, entendendo que talvez possa ser mais útil
para o debate,fazer alguma referência rápida ao que a
PEC Paralela traz de novo em relação ao texto que já
foi objeto de promulgação. Vou-me ater, em primeiro
lugar, ao que diz respeito à Justiça do Trabalho, se é
que eu teria uns 5 minutos para isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – V.Exa. dispõe de até 20 minutos.
O SR. MINISTRO VANTUIL ABDALA – Vou-me
ater, em primeiro lugar, às disposições especíﬁcas da
Justiça do Trabalho, já que estou aqui na condição de
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
No art. 111, inciso II, supre-se uma falha que havia
quanto à composição do Tribunal Superior do Trabalho.
Por um esquecimento, por um equívoco, não se previu
que o preenchimento dos cargos dar-se-ia através de
uma lista tríplice. Não se colocando isso, o Tribunal teria competência para nomear os Ministros, designar os
Ministros, o que seria um despropósito. Então, aqui se
está suprindo essa falha que houve no Senado.
No mais, temos apenas a transformação da denominação “juiz de tribunal” para “desembargador federal”, uma questão de nomenclatura, na qual não há
maior novidade, não há objeção alguma.
No art. 111, alínea “a”, § 1º, cria-se o instituto
da reclamação para o Tribunal Superior do Trabalho.
É surpreendente, mas não tínhamos ainda esse instituto que já há anos está previsto na Constituição para
o Supremo Tribunal Federal e também previsto para o
STJ. A que se destina esse instituto? À preservação da
autoridade de suas decisões. Temos esse instituto no
nosso Regimento Interno e tem sido muito importante
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para a eﬁcácia das decisões, para o respeito à coisa
julgada, para o respeito à ordem jurídica. No entanto,
não tínhamos ainda esse instituto da reclamação para
o Tribunal Superior do Trabalho, que é exatamente o
que se está propondo agora.
No art. 111, alínea “b”, cria-se a súmula impeditiva de recurso para a Justiça do Trabalho, à semelhança do que se cria para o Superior Tribunal de Justiça.
Também somos completamente de acordo. Já que não
foi possível aprovar a súmula vinculante para o STJ e
para o TST, achamos que é de grande valia a súmula
impeditiva de recurso para a Justiça do Trabalho.
Relembrando que a Justiça do Trabalho tem 2 milhões de ações por ano, em média, e o Tribunal Superior
do Trabalho, instância extraordinária, terceira instância,
recebe a média de 100 mil processos ao ano. Muitas
vezes, recorre-se com o intuito apenas de alongar a
tramitação da ação. Então, é importante que, se a decisão está conforme jurisprudência já consagrada, não
se admita recurso. Dessa maneira, a manifestação é
francamente favorável ao instituto.
O art. 114 traz uma matéria que foi objeto de
uma certa polêmica. A Câmara dos Deputados, ao
aprovar seu texto, atribuindo competência à Justiça
do Trabalho para julgar os dissídios decorrentes de
relação de trabalho, não excluiu servidores públicos,
entre aspas, “estatutários”. O Senado Federal incluiu
a exceção, mas, de última hora, quando se foi fazer a
promulgação, viu-se que isso estava alterando a redação da Câmara. Então não se poderia fazer a promulgação daquela maneira. Volta na PEC essa exceção,
excluindo da competência da Justiça do Trabalho a
atribuição de julgar litígio entre o servidor público estatutário e o órgão público. Devo aﬁrmar aos senhores
que o Tribunal Superior do Trabalho nunca reivindicou
para si essa competência, de maneira que não temos
nenhuma manifestação a fazer. Deixamos que isso ﬁque à prudente avaliação dos representantes do povo,
se seria de conveniência ou não passar para a Justiça
do Trabalho a competência para julgar litígios entre o
servidor estatutário e o órgão público.
Naturalmente, há que se lembrar que, embora o
juiz do trabalho tenha vocação para julgar litígios decorrentes da relação de trabalho, ele não tem maior
proximidade com o Direito Administrativo, com as questões estatutárias.
Então, são 2 aspectos a se avaliar e a se considerar. Preﬁro deixar isso à prudente avaliação dos
Srs. Parlamentares.
No que concerne ao art. 114, inciso X, da PEC
que estamos observando, prevêem-se os litígios que
têm origem no cumprimento dos próprios atos, em sentenças coletivas. Está sendo incluído esse dispositivo, o
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que é muito importante, principalmente levando-se em
conta a natureza dos processos na Justiça do Trabalho
e os dissídios coletivos. É preciso que ﬁque claro que,
julgado um dissídio coletivo pela Justiça do Trabalho,
mormente em casos de greve em serviço essencial,
o Tribunal precisa ter a competência para julgar os litígios que decorram dessas suas decisões. Por exemplo,
quando determinar que se pare uma greve, e a greve
não pára, é necessário que o Tribunal tenha claramente a competência para, numa ação que seguir a essa,
dar uma deliberação em que determine o retorno, a
aplicação multa, como é natural.
No que concerne ao art. 114, inciso XI, está-se
criando a execução de ofício das multas por infração
à legislação trabalhista reconhecida em sentença que
proferir. Esse é um instituto de grande importância.
Isso signiﬁca que, ao ser apresentada uma ação na
Justiça do Trabalho e se veriﬁcar que o empregador
não pagou férias, a Justiça do Trabalho pode aplicar
a multa já prevista na CLT. Se também não pagou o
décimo terceiro salário, o juiz pode aplicar a multa também já prevista na CLT. Isso é de extrema importância,
levando-se em conta que a legislação trabalhista é
reiterada e voluntariamente desrespeitada, sem uma
conseqüência maior para o mau empregador, para o
empregador inadimplente. Sempre tenho dito que o
mau empregador faz uma concorrência desleal com
o bom empregador e serve de mau exemplo.
Atualmente, quase que ocorre o inverso. Antigamente, o trabalhador ameaçava o empregador de ir
à Justiça do Trabalho se não fossem cumpridos seus
direitos. Hoje, o empregador diz que deve ser aceito
o que ele está oferecendo, normalmente um valor vil,
ou o interessado, se quiser, que vá à Justiça do Trabalho, onde vai demorar anos para receber seus direitos.
Então, se a Justiça do Trabalho tem a competência
– como já teve originariamente, no início da sua história, quando era administrativa – para aplicar a multa
quando não for cumprida a legislação trabalhista, vão
ser evitados esses comportamentos ou essas ações
meramente protelatórias.
No art. 114, inciso XII, há uma disposição de extrema importância não para o jurisdicionado nem para
a Justiça, mas para o Estado, que atribui competência
à Justiça do Trabalho para execução de ofício no caso
dos tributos federais incidentes sobre os créditos decorrentes da sentença que proferir. Já temos a competência prevista na Constituição Federal para executar
as contribuições devidas ao INSS em decorrência de
nossas sentenças.
No último ano, recolhemos para os cofres do INSS
700 milhões, de graça. De graça no sentido de que o
INSS não gastou nada, no que diz respeito a seus ﬁs-
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cais, para que esses valores fossem recolhidos. Deve-se
levar em conta que, se não fosse recolhido pela Justiça
do Trabalho, nunca seria recolhido, porque nunca se
iria saber que teria havido aquele pagamento.
Não havia, na Constituição Federal, previsão
no mesmo sentido para o Imposto de Renda. Aqui, o
que se está prevendo é que os débitos relativos a Imposto de Renda decorrentes das decisões proferidas
pela Justiça do Trabalho serão executados pela própria Justiça do Trabalho. Isso signiﬁca, além do mais,
que o advogado vai pagar o Imposto de Renda que
normalmente não pagava, o perito vai pagar Imposto
de Renda, mencionando-se ainda os valores que são
devidos ao autor da ação.
Lembro que já temos uma lei que autoriza a cobrança do Imposto de Renda. Em função dessa lei, recolhemos aos cofres públicos, nos últimos 2 anos, a título
de Imposto de Renda, 898 milhões. Não recolhemos
mais porque os advogados apresentam impugnação,
dizendo que não se trata de competência da Justiça do
Trabalho, que isso não está na Constituição Federal,
que a lei seria inconstitucional, o que nos autoriza uma
avaliação de que esse valor deve dobrar quando houver a previsão na Constituição. Também é uma forma
de evitar ação trabalhista. Se ele sabe que vai pagar
em juízo, mas vai ter que pagar o Imposto de Renda,
é menos um estímulo para que ele pague fora.
O art. 116-A traz uma questão que provoca certa
polêmica. Em síntese, aqui se cria o que seria denominado de órgãos externos de conciliação, ou, em outras
palavras, os órgãos externos de solução dos conﬂitos,
genericamente. Essa disposição não diz respeito só à
Justiça do Trabalho, mas a todos os ramos do Judiciário. Ainda há pouco o Desembargador Collaço estava
a me perguntar se sou a favor, respondi que sim.
Temos uma experiência extremamente rica e
importante na Comissão de Conciliação Prévia. É natural que se vá precisar de uma lei para regulamentar
isso. Na Comissão de Conciliação Prévia, por exemplo,
houve alguns desvios, em que os conciliadores cobravam percentual sobre o valor da conciliação. Em decorrência disso, muitas vezes se forçava a conciliação,
para que houvesse a arrecadação dos conciliadores.
Não se pode pegar a parte pelo todo, em função de
pequenos desvios.
Outro desvio: alguns desses órgãos, principalmente em relação ao trabalhador mais humilde, levavam-no a se enganar. Eles passaram a se denominar
de tribunal de conciliação, passaram a usar em seus
papéis os símbolos da República, levando o trabalhador
mais humilde a pensar que estava perante um órgão
do Poder Judiciário.
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Esses pequenos desvios, contudo, num princípio tão importante como a solução do conﬂito antes
do ajuizamento da ação, não podem fazer com que
não aprovemos a possibilidade de que haja órgãos de
conciliação extrajudiciais.
Pergunta-se, então, por que isso deve constar na
Constituição, por que não ﬁca na lei. É importante que
conste aqui porque a lei pode dizer que é obrigatória
a tentativa de conciliação perante o órgão externo.
Se não for assim, não há sentido, porque ninguém irá
até lá. Até porque o advogado vai instruir para que a
pessoa não vá até. Não interessa ao advogado que o
cidadão vá lá antes, porque, nesse caso, não vai receber os seus honorários.
Sei que muitos juízes são contra isso. São contra
por quê? Porque muitos juízes entendem que quanto
mais ações melhor, porque vai haver mais cargos de
juiz, mais tribunais, mais servidores, mais vagas. Mas
tenho dito, principalmente aos juízes de primeiro grau,
que o que torna importante uma Justiça não é o número de processos, e sim a qualidade dos processos,
a natureza dos seus julgamentos. Não podemos ﬁcar
simplesmente agigantando o Poder Judiciário. Portando,
considero de extrema importância esse instituto.
O art. 193, inciso II, b, acrescenta apenas a palavra “metade”, com a seguinte redação: “A promoção
por merecimento pressupõe dois anos de exercício na
respectiva entrância, a integrar o juiz a primeira metade
da lista de antigüidade”. Como era anteriormente? Era
a quinta parte. O que se está fazendo aqui, na PEC
Paralela? Está-se aumentando o campo de escolha.
Isso parece-me razoável, principalmente levando em
conta tribunais pequenos, onde a quinta parte signiﬁca 3 ou 4, e às vezes nem há os 3 para formar a lista
tríplice, de tal maneira que aqui se prestigia a antigüidade, mas a escolha entre os mais antigos passa a
dar-se entre a metade dos mais antigos. Entendemos
que é louvável a alteração.
No art. 93, XVI, curiosamente, prevê-se a proibição da contratação de parentes, a questão do nepotismo. Para nós isso não tem importância alguma, porque
já temos uma lei, que se aplica ao Judiciário, que proíbe
a contratação de parentes, igualzinha à redação que
se pretende aprovar. É a Lei nº 9.421/96, que no seu
art. 10 já proíbe isso, de maneira que não faz qualquer
diferença para nós; somos favoráveis mesmo, até para
dar um reforço, para que se preveja na Carta Magna
essa vedação da contratação de parentes.
No art. 95, o que foi acrescentado é o seguinte: “...
dependendo a perda do cargo de processo que poderá
ser iniciado por representação ao Ministério Público,
tomado pelo voto de três quintos do Conselho Nacional de Justiça”. Essa é uma questão muito delicada.
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Os tribunais têm competência de processo disciplinar
sobre seus juízes para aplicar a pena máxima, que é
de aposentadoria. Então, muitas vezes os tribunais são
criticados: “Bem, mas abriram um processo para deslize
de natureza grave de um juiz, e a condenação foi a de
que o juiz se aposentasse? Então é um prêmio, não é
uma condenação.” Mas é o que está na Lei Orgânica
da Magistratura. A pena máxima que se pode aplicar
é a aposentadoria compulsória, proporcional ao tempo
de serviço. Isso vai continuar assim, só que agora se
está explicitando que o processo para perda de cargo
não será administrativo, como já não é, mas haverá
um processo judicial, por representação de qualquer
cidadão, com a iniciativa do Ministério Público para a
ação. Somos favoráveis também a esse dispositivo.
O art. 93 reza: “Compete privativamente aos tribunais eleger seus cargos diretivos”. O que mudou?
Mudaram as palavras que vou ler em seguida: “...por
maioria absoluta e por voto secreto para mandato de
dois anos, vedada a reeleição para mandato subseqüente”. Kant dizia que a pior política é a dos juízes.
Deve mesmo ser evitado a todo custo qualquer tipo de
atividade política no seio da Magistratura. Essa questão de eleição não pode fazer com que os interesses
maiores da prestação jurisdicional sejam desviados por
questões eleitorais internas, de maneira que considero
absolutamente válido, primeiro, ﬁxar o prazo de mandato de 2 anos; segundo, vedar a reeleição. Também
acho salutar que o voto seja secreto.
Sr. Presidente, basicamente era isso que gostaria
de apresentar. Peço desculpas por ter-me alongado, e
coloco-me à disposição dos Srs. Parlamentares.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Agradeço ao Ministro Vantuil Abdala sua
lúcida intervenção, que esclareceu diversos aspectos
da proposta de emenda à Constituição.
Em seguida, ainda na intervenção inicial, com a
palavra o Presidente da Associação dos Magistrados
Brasileiros, o juiz catarinense Rodrigo Tolentino de
Carvalho Collaço.
O SR. RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO
COLLAÇO – Inicialmente, gostaria de cumprimentar o
Deputado Antonio Carlos Biscaia, agradecendo-lhe a
atenção e o espaço que tem disponibilizado à AMB na
discussão da reforma do Judiciário. V.Exa., juntamente
com o Deputado Roberto Magalhães, Relator dessa
matéria, por serem operadores do Direito e pessoas
que conhecem profundamente a matéria, representam
a garantia de que a apreciação dessa emenda se dará
no nível de profundidade que merece um tema dessa
importância. Portanto, deixo claro a nossa tranqüilidade
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e a satisfação de tê-los no comando desta Comissão
e dessa matéria.
Quero também cumprimentar todos os Deputados
presentes, especialmente a Deputada Zulaiê Cobra,
que foi recentemente eleita Vice-Presidente da Comissão Mista que vai regulamentar a Emenda nº 45, sem
dúvida também uma Comissão de extrema relevância, porque vai tentar dar no plano infraconstitucional
a agilidade que pretendemos que a reforma no plano
constitucional possibilite.
Cumprimento ainda o Presidente do STJ, Ministro Edson Vidigal, e o Ministro Vantuil Abdala, Presidente do TST.
Como não poderia deixar de ser, no nosso ambiente algumas divergências existem, de posicionamento e de visão, acerca de algumas questões que
foram levantadas aqui, e isso é absolutamente normal; estranho seria se uma entidade de classe tivesse
exatamente a mesma visão que os Presidentes dos
Tribunal. Então, essas divergências vou expor com o
maior respeito, começando, dentro desta Comissão
que cuida especialmente da constitucionalidade da
proposta, por levantar o ponto que nos causa a maior
dúvida a respeito da constitucionalidade e que tem a
ver com a constitucionalização de alguns sistemas,
que na nossa visão quebra o monopólio da jurisdição:
a valorização, a colocação no plano constitucional do
juízo arbitral, previsto no art. 98, § 3º, e o art. 116-A,
que insere na Constituição aquelas comissões mencionadas pelo Presidente do TST, Ministro Vantuil Abdala. Além da questão de princípio – quer dizer, na
nossa compreensão, essas comissões de conciliação
deveriam estar dentro do Poder Judiciário, deveriam
funcionar sob ﬁscalização do Poder Judiciário —, além
dessa questão no plano teórico, no plano de princípios, temos recebido na Associação dos Magistrados
Brasileiros, do ponto de vista prático, muitas queixas,
muitas reclamações sobre a atuação de tribunais arbitrais e de juízes arbitrais.
Evidentemente, os senhores conhecem os problemas ocorridos no Rio de Janeiro com pessoas que
passaram a se intitular juízes. Eu conversei com juízes
do Trabalho. Evidentemente não é a minha área, sou juiz
estadual, mas vários juízes do Trabalho argumentaram
que a população, ao entrar em um espaço onde se vê
escrito “Tribunal Arbitral”, com a bandeira do Estado
e a bandeira do País, o brasão da República e papel
timbrado, pensa estar diante de uma autoridade judicial
constitucionalmente constituída, quando na verdade não
está. E muitas dessas comissões às vezes impedem
a presença de advogados para acompanhar os trabalhadores. E muitos acordos danosos, muito problemas
têm sido veriﬁcados nessas comissões.
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Então, nossa idéia é sugerir aqui que essas comissões de conciliação realmente existam, que a conciliação seja valorizada, mas que tudo isso ﬁque dentro
da estrutura do Poder Judiciário. Essa é a nossa visão
– uma visão que não se baseia no número de processos, que pode ser maior ou menor, mas sim no interesse
do cidadão em ter à sua disposição uma estrutura de
conciliação que seja oﬁcial, séria, onde ele não sofra
nenhum tipo de lesão. Essa é uma preocupação nossa, e a posição da AMB vai nesse sentido.
Outro aspecto de que eu pediria licença ao Presidente do TST para divergir tem relação com a promoção por merecimento, que está prevista no art. 95B. Esse dispositivo alarga a possibilidade de os juízes
serem promovidos por merecimento para tribunais, e
de entrância para entrância. Vamos imaginar a seguinte
situação: hoje, num Estado em que existam 100 juízes
na última entrância, pela regra constitucional atual os
20 juízes mais antigos podem concorrer à promoção
por merecimento. Na regra que se está propondo aqui,
em vez de 100 juízes concorrerem a essa promoção,
teríamos a concorrência de 50 juízes, o que, evidentemente, vai colocar no concurso juízes antigos com
juízes novos, juízes com grande diferença de tempo
de trabalho no Poder Judiciário. Isso, para nós, é absolutamente negativo, na medida em que o sistema de
promoção por merecimento dos juízes hoje se dá por
voto secreto e por voto imotivado. Então, a aferição do
merecimento normalmente ﬁca prejudicada, porque o
voto é secreto e as pessoas que decidem a promoção
não indicam as razões pelas quais consideram aquele juiz mais apto a ser promovido por merecimento do
que outro. Isso tem levado a distorções muito grandes,
tem levado a favorecimentos, tem levado a perseguições dentro do Poder Judiciário. E na nossa visão, a
manutenção de um sistema que restrinja à quinta parte, ou seja, os 20% mais antigos, a possibilidade da
promoção por merecimento é um dispositivo salutar,
um dispositivo que valoriza a antigüidade, especialmente enquanto a regulamentação da promoção por
merecimento não se dá, e os critérios seguem sendo
os do anonimato e da subjetividade. Portanto, a AMB
tem uma posição bastante contrária a essa ampliação,
e tem trabalhado de forma bastante clara pela preservação da antigüidade nas promoções.
Outro tema que eu gostaria de apontar aqui é
a questão do nepotismo, que está, evidentemente,
muito em voga. Ontem a Comissão de Constituição e
Justiça aprovou uma emenda para proibir a contratação de parentes nos 3 Poderes, e a posição da AMB
é favorável a essa proibição, mas temos uma preocupação, porque esse dispositivo que veda o nepotismo
no Poder Judiciário já foi votado no Senado, e se for
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aprovado na Câmara tem condições de entrar imediatamente em vigor. Para nós, é fundamental que esse
tema seja constitucionalizado, porque, ao contrário da
Justiça Federal, onde já há lei proibindo a contratação
de parentes, em muitos Estados isso não ocorre; então, a solução para acabar com o nepotismo no Poder
Judiciário é a constitucionalização dessa matéria, e
para nós seria importante que esse dispositivo fosse
desde logo aprovado, porque já tramitou pelo Senado
e, portanto, entraria em vigor imediatamente.
A visão da AMB é a de que o nepotismo não é
ruim só no sentido da quebra da impessoalidade que
deve nortear a administração pública, privilegiando
muitas vezes pessoas que têm menos competência
com base em critérios subjetivos ou numa relação de
parentesco. Na nossa visão, num segundo momento,
pela experiência que temos colhido, temos que avançar em seguida para, se for possível, proibir também
a prática do nepotismo cruzado, que se dá quando há
troca de nomeação de parentes entre Poderes diferentes. Isso também se tem revelado uma prática nociva,
que muitas vezes cria uma interdependência e uma
relação negativa entre os Poderes, com prejuízo da
obrigatoriedade da ﬁscalização recíproca entre eles.
De qualquer maneira, o que a AMB quer deixar
registrado aqui é seu absoluto e decido apoio a essa
emenda, que já passou pelo Senado e que para nós
seria fundamental que fosse aprovada e entrasse em
vigor imediatamente.
Outro ponto que nesta fase de debates também
gostaria de comentar é a questão da súmula impeditiva,
uma bandeira antiga da Associação dos Magistrados
Brasileiros. Com muita satisfação, tenho aqui comigo,
apensada, a proposta do Deputado José Eduardo Cardozo de substituir a súmula vinculante, que foi aprovada
pelo Supremo Tribunal Federal, pela súmula impeditiva
de recursos. Parece-me fundamental que essa providência seja adotada, porque, ao invés de estendermos
a súmula vinculante ao Superior Tribunal de Justiça e
ao Tribunal Superior do Trabalho, devemos resolver a
anomalia criada com a discrepância entre o instituto
colocado à disposição do Supremo e dos demais Tribunais pela via contrária, ou seja, privilegiando a súmula
impeditiva e retirando do Supremo Tribunal Federal a
súmula vinculante.
Qual é a nossa preocupação, e por que defendemos a súmula impeditiva de recursos? Os 2 institutos
têm o mesmo resultado, que é a agilização de processos repetidos, mas a súmula impeditiva de recursos
não engessa a jurisprudência, não retira a possibilidade
de o juiz, o advogado e o promotor que atuam no primeiro grau, que atuam perto das partes, que recebem
mais diretamente a inﬂuência da realidade social e das
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demandas, não retira desses personagens a possibilidade de criação da jurisprudência.
O sentido das duas medidas é inverso. Na súmula vinculante, o Supremo baixa um entendimento
que tem de ser seguido obrigatoriamente por todas as
instâncias judiciárias. A jurisprudência é formada de
cima para baixo. Na súmula impeditiva, quando o juiz
decidir de acordo com o teor sumulado, o relator que
recebe o recurso veriﬁca que o juiz seguiu o enunciado da súmula e nega seguimento ao recurso. Isso dá
efetividade à decisão judicial, dá agilidade aos processos, reduz o número de demandas repetidas, mas
não impede que a Magistratura, o Ministério Público e
a Advocacia participem da construção, da oxigenação
e da formação da jurisprudência brasileira.
Por isso, apoiamos a súmula impeditiva de recursos para o STJ, apoiamos a súmula impeditiva de recursos para o TST, e apoiamos a emenda do Deputado
José Eduardo Cardozo para aplicar também a súmula
impeditiva para o Supremo Tribunal Federal.
Sr. Presidente, seriam esses os temas que selecionamos como mais importantes para esta primeira
abordagem. Evidentemente a AMB, assim como os
demais membros da Mesa, coloca-se absolutamente
à disposição dos Srs. Deputados para prestar esclarecimentos.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Agradeço ao Juiz Rodrigo Collaço, Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a
intervenção, e vamos dar início aos debates, com as
manifestações dos eminentes Deputados e Deputadas
que integram esta Comissão. Em primeiro lugar ouviremos o Relator, que é o primeiro inscrito, depois o
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto. Creio que
poderemos ouvir 2 ou 3 debatedores em seqüência,
indicando, se possível, a quem endereçam os questionamentos, antes de devolvermos a palavra aos expositores para suas respostas.
Com a palavra o eminente Relator, o Deputado
Roberto Magalhães.
O SR. DEPUTADO ROBERTO MAGALHÃES
– Muito obrigado.
Sr. Presidente, formulo inicialmente a seguinte
pergunta aos Exmos. Presidentes de Tribunais Superiores, e também ao Presidente da AMB: como avaliam a
proposta de somente integrarem as listas de promoção
os desembargadores dos Tribunais Regionais Federais,
aqueles oriundos da carreira da Magistratura – art. 104,
parágrafo único, inciso I da Constituição, e art. 4º da
PEC nº 358? Essa norma não feriria o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei? Ela não
pretende criar duas categorias de desembargadores,

Quinta-feira 26

21399

aqueles que podem ser promovidos e aqueles que
não podem ser promovidos, que não podem chegar a
Ministro? Essa seria a minha primeira indagação, que
eu estendo aos 3, porque, embora me pareça que não
se aplica ao Tribunal Superior do Trabalho, de qualquer
maneira, já que o Presidente está aqui, é sempre bom
ouvir a opinião de S.Exa.
Perguntaria ao Sr. Ministro Vantuil Abdala o seguinte: V.Exa. já se pronunciou favoravelmente aos
Conselhos de Conciliação, mas está dito na PEC que
eles não serão remunerados pelo Poder Público; ora,
se não vão ser remunerados pelo Poder Público, não
será o patrão, o empregador que vai pagar? Eu sei de
um grande banco brasileiro que tem uma comissão de
conciliação que dizem que funciona bem, mas não sei
até onde vai a independência desses árbitros, desses
conciliadores, recebendo remuneração de uma das
partes.
V.Exa., Sr. Ministro Presidente, não se pronunciou sobre o juízo arbitral – porque também é admitido na PEC que as questões trabalhistas possam ser
dirimidas pelo juízo arbitral, certamente o que já está
autorizado por lei, lei essa já considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Bem, eu ia perguntar a V.Exa. sobre a súmula
impeditiva, mas V.Exa. já se pronunciou favoravelmente, como também o Presidente da AMB, o Exmo. Juiz
Collaço, a quem agradeço as palavras generosas a
meu respeito. V.Exa. já se pronunciou favoravelmente; então, eu perguntaria aos 3, aos 2 Presidentes de
Tribunal e ao Presidente da AMB, o seguinte: como
vêem a convivência da súmula impeditiva nos Tribunais Superiores com a súmula vinculante no Supremo
Tribunal Federal? São favoráveis, ou prefeririam que
houvesse, como já se pronunciou o Presidente da AMB,
a aprovação da PEC nº 377, cujo primeiro subscritor é
o Deputado integrante desta Comissão José Eduardo
Cardozo, que propõe, na realidade, já uma alteração
na Emenda nº 45, que é a substituição da súmula vinculante, que está instituída para o Supremo Tribunal
Federal, pela súmula impeditiva de recursos, tal como
prevista na proposta constante da PEC nº 358, para o
Supremo Tribunal Federal, quer dizer, a substituição da
vinculante pela impeditiva de recursos? Como V.Exas.
vêem essa substituição?
Sr. Presidente, inicialmente, são esses os pontos que, se possível, gostaria de ver elucidados pelo
eminentes integrantes deste painel.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Biscaia) – Agradeço ao nobre Deputado Roberto
Magalhães.
Diante da ausência do nobre Deputado Antonio
Carlos Magalhães Neto, vou devolver de imediato a pa-
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lavra aos ilustres expositores, para que cada um deles
possa manifestar-se a respeito das indagações.
De início, com a palavra o eminente Ministro Edson Vidigal.
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – Sr. Deputado Roberto Magalhães, este é um raro momento de
encontro, que deveria ser mais constante, entre o Poder
Judiciário e o Poder Legislativo. Nós todos temos os
mesmos compromissos, trabalhamos para o mesmo
patrão, que é o povo brasileiro. E quando se cogita,
como se tem cogitado por mais de uma década, da
reforma do Poder Judiciário, penso eu que nunca devemos perder de vista o que se está passando lá fora, em
decorrência do que está acontecendo nos tribunais. A
expressão pode parecer grosseira: os tribunais entulhados; Poder Judiciário, em alguns Estados, inviabilizado,
como é o caso de São Paulo. Tenho informações de
que lá até o prédio já está afundando por não resistir
ao peso de tanto papel, de tantos processos. E digo
inviabilizado porque é um tribunal em que a distribuição de questões urgentes demora anos para se fazer,
em que habeas corpus que precisam ser decididos na
instância recursal em Brasília não recebem decisões
originárias negativas pelo simples fato de que demoram meses para serem distribuídos.
Então, parece-me que a reforma verdadeira do
Poder Judiciário temos que resolver pelo atacado, e
aqui já vou diretamente à primeira questão.
Sempre me manifestei favorável à súmula vinculante, não só para o Supremo Tribunal Federal, mas
para todos os Tribunais Superiores, e também para
todos os Tribunais de Justiça. Precisamos encarar a
realidade do nosso País com uma ótica mais objetiva.
Não dá para ﬁcar fazendo teatrinho de Poder Judiciário em funcionamento quando a sociedade não tem
respostas prontas para suas demandas. Temos estatísticas recentes que demonstram que existem mais
processos do que causas. O Supremo Tribunal Federal
divulgou recentemente também uma estatística mostrando que o maior volume dos processos que chegam
lá são de causas repetitivas. Podemos depois passar
à Comissão essas estatísticas em relação também ao
Superior Tribunal de Justiça. Não dá para se trabalhar
pensando que se está fazendo democracia no Brasil,
com o Poder Judiciário funcionando, quando só no STJ
tivemos, por exemplo, na instalação, 3.711 processos
para 31 juízes, porque 2 Presidentes e seus vices só
têm jurisdição nos casos especíﬁcos. E aí vamos chegar a 2004. Foram 3.711 em 1989, 1 ano depois da
promulgação da Constituição de 1988. Chegamos a
2004 com 241.309 processos. Isso não é sério!
E dizem: “Não! Não temos que ter súmula vinculante, porque o Tribunal precisa aumentar o número
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de seus membros.” Ora, isso não interessa às contas
públicas. Isso não interessa ao contribuinte. Um País
que se queixa, uma sociedade que se queixa de ter
uma das maiores cargas tributárias do mundo, e que
tem um Orçamento comprometido com o superávit primário, e que não tem dinheiro para atender a saúde,
o saneamento básico, a educação, as universidades
enferrujadas, mais até do que a malha ferroviária? Não
dá para ﬁcar pensando que se vai resolver problema
de prestação jurisdicional aumentando o número de
juízes, aumentando o número de desembargadores,
criando mais Tribunais. Temos que ir pelo atacado. E a
súmula vinculante é a única saída para que se possa
dar essa enxugada, essa lipoaspiração nessas gorduras processuais, independentemente das medidas
que eu sei que o Congresso adotará – a Câmara dos
Deputados, inicialmente – em relação ao abuso do
uso dos recursos procrastinatórios. E, incrivelmente,
é o Poder Público quem mais recorre a esse tipo de
procrastinação.
Então, Sr. Deputado, a súmula vinculante vai resolver. É uma questão cultural essa história de dizer:
“porque sou juiz, tenho que ter mais poder, porque o
meu Tribunal não pode perder competência” etc. Competência é quando se tem condições de responder objetivamente às demandas da sociedade! Não é competência eu me gabar de receber 241.309 processos
num ano! Isso aqui, dividido por 32, o que vai dar? É um
absurdo! Tem Ministro no STJ com 10 mil processos no
gabinete. E eu cogito de imitar a experiência do Superior Tribunal do Trabalho e convocar juízes de Tribunais
Regionais para atuarem como juízes auxiliares no STJ,
e aí fazem uma verdadeira onda contra o Presidente
do STJ: “É inconstitucional! É ilegal! Vai...” Nada disso!
Precisamos encarar de frente essa realidade, não ter
o preconceito de que não podemos perder poder, não
podemos perder competência, porque a jurisdição tem
que ser oﬁcial. Estamos no Século XXI!
Quanto à primeira questão levantada por V.Exa.,
em relação à composição dos Tribunais, é, sim, V.Exa.
tem razão, é inconstitucional essa proposta de medida
constitucional. Ela é corporativa, ela é excludente, na
medida em que a tradição do Direito Constitucional
brasileiro, na composição do Poder Judiciário, sempre
elegeu nos Tribunais a composição tripartite com juízes
oriundos da advocacia, juízes oriundos do Ministério
Público, juízes oriundos da carreira, porque é exatamente essa composição mista que dá mais condições
para que os colegiados decidam pelas 3 óticas que
operam o Direito nacional federal. Estou falando em
Direito nacional federal porque o art. 20 da Constituição
reserva privativamente para o Congresso Nacional a

Maio de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

competência privativa sobre a legislação de tudo o que
diz respeito ao direito que toca as pessoas.
Então, V.Exa. tem razão sim. A proposta é inconstitucional e vergonhosa, porque é corporativa.
Lá em Minas Gerais, no Estádio Mineirão, há
uma porteira que informa: “Privativo de autoridades”.
Para entrar no estádio e assistir a um jogo de futebol a autoridade tem uma entrada privativa. E aí um
desembargador, cujo nome não vou revelar, porque
no Maranhão se diz que o nome é que faz a intriga,
chegou para a entrada privativa e o policial disse: “O
senhor não pode entrar. Aqui, só autoridade”. Existe
autoridade que não tem cara de autoridade; tem gente
que não é autoridade mas tem cara, e tem autoridade
que tem cara de ser mais autoridade do que é. Pois
bem, o sem-cara de autoridade, o desembargador,
disse: “Mas eu sou desembargador”. Ele disse: “Mas
o senhor não entra, porque aqui só entra autoridade”.
Essa história é verdadeira. E serve para dizer que não
entendo porque tanta insistência em se chamar de desembargador, desculpe a franqueza.
Na Faculdade de Direito, no Maranhão, havia
um camarada do tipo sisudo, carrancudo, inabordável,
antipático, que ganhou apelido de desembargador.
Curiosamente, nunca chegou a ser desembargador
na vida, mas ﬁcou aquele epíteto. O cara tinha diﬁculdade de arrumar namorada, porque ganhou o apelido
de desembargador.
Também no Maranhão – o Maranhão tem razões que a própria Nação desconhece —, volta e
meia aconteciam umas crises e o Estado se dividia
em 2 governos. O Vice-Governador era da Oposição
e não o empossaram na substituição do Governador,
que estava impedido em razão de recursos eleitorais.
O Vice-Governador ﬁcou por ali. Reuniu a UDN com
o PDC, oposições coligadas, e ocuparam um prédio
público da biblioteca, que tem colunas romanas, tem
uma majestade – todo poder tem que ter majestade,
inclusive o juiz, com a toga.
Pois bem, resolveram declarar o Vice-Governador,
Governador. S.Exa. ﬁcou uma semana sem ter o que
fazer. Apareceu uma vaga de desembargador no Tribunal. Disseram-lhe: “Você nomeia um desembargador
e vamos ver o que acontece”. Passaram uma semana
atrás de alguém com cara de desembargador – era um
desembargador do quinto constitucional, oriundo da
advocacia. Selecionaram três e levaram para o ViceGovernador, que os entrevistou e concluiu pelo mais
carrancudo, com maior pança, porque naquele tempo
o desembargador exigia uma tipologia, tinha de ser
inabordável e barrigudo, e aí se optou por aquele mais
zangado. Nomeou e o Tribunal deu posse. Foi para o
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Diário Oﬁcial, que não publicou, mas publicaram nos
Diários Associados, matéria paga.
Mais adiante, o desembargador já estava no Tribunal Eleitoral e vinham os recursos da Oposição. E
havia um oﬁcial que sempre se candidatava a Vereador e encerrava o discurso na porta do Tribunal com
a seguinte frase: “É por isto que esta Oposição não
vai para a frente: só há um desembargador no Tribunal”. E era o desembargador que tinha sido nomeado
pelo quinto.
Mas contei tudo isso para esclarecer: o que quer
dizer desembargador? É alguém que desembarga. Desembarga o quê? O embargo. Teria de ser alguém só
para cuidar de provimento, não provimento, engavetamento, não conhecimento de embargos etc. Mas no
Brasil criou-se essa cultura do desembargador.
Uma vez alguém, à noite, sussurrou e falou: “Ministro”. Aí, uma senhora ao lado perguntou: “De que
igreja?” Eu falei: “Da Pastoral da noite”. Porque se você
falar para um guarda de trânsito que é Ministro, vira
a mesma história da entrada privativa de autoridade
lá em Minas Gerais: “Só entra autoridade, o senhor é
desembargador, não é autoridade”. É melhor falar que
é juiz. Mas isso tudo está na Constituição. Isso vai dar
uma confusão que não tem tamanho, e nós entramos
para o FEBEAPA do Século XXI.
A outra questão que quero deixar bem clara é
em relação às fórmulas alternativas de resolução de
conﬂitos. Não podemos abrir mão disso. Dizer que as
questões só podem ser resolvidas pelo Poder Judiciário estatal, é verdade, o Estado tem a obrigação da
prestação jurisdicional. Mas quem pode resolver suas
questões fora do Poder Judiciário, contratando árbitros, dentro das regras impostas entre si, que o faça,
porque essas questões podem ser resolvidas sem a
ocupação do Poder Judiciário, que precisa estar descongestionado para dedicar seu tempo às demandas
das sociedade, às questões do povo em geral.
Portanto, somos favoráveis a todas as propostas que digam respeito à solução por meio de formas
alternativas.
Nesse sentido, aproveito para chamar a atenção
do Congresso Nacional e da Comissão de Constituição
e Justiça para o dispositivo da Constituição de 1988
que trata do Juizado de Paz, que até hoje não foi regulamentado. É bem verdade que é uma lei federal para
o Distrito Federal e uma lei estadual para cada Estado. É preciso que tenhamos, no Congresso Nacional,
essa lei padrão para o Distrito Federal, a ﬁm de que
possamos dar conseqüência à previsão constitucional
do juiz de paz com funções conciliadoras. O juiz de paz
que ainda existe no Brasil é remanescente do regime
da Constituição de 1946. A atual Constituição prevê
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que esse juiz será eleito pelo voto direto, como já foi
antigamente, junto com Vereadores e Prefeitos. Essa
é uma outra discussão que precisamos abrir, porque
já estamos atrasados em relação a ela. Está previsto
desde 1988 o Juizado de Paz também com funções
conciliadoras. Estamos dispostos a vir aqui quantas
vezes forem necessárias para trazer nossa contribuição nesse sentido.
Há quem defenda a alteração da emenda para
que o juiz não seja eleito, mas nomeado. Por outro lado,
há interesse dos Estados no sentido de que isso não
aconteça, porque esse será um juiz leigo e vai surrupiar as atribuições do Poder Judiciário institucional. E
há também Governadores interessados em que isso
não ocorra, porque os juizes serão remunerados, ou
seja, vão onerar o Orçamento do Tribunal.
É preciso sentar e discutir essa questão com ousadia e coragem, pensando diretamente no pessoal
que está lá fora e nos enviou para cá, para o Congresso
Nacional e de alguma forma para o Poder Judiciário.
“Ah, o Juiz não é eleito”. Nos Tribunais Superiores há
um processo eleitoral indireto. O Presidente da República, como eleitor número 1, um agente político, nomeia, mas antes o Tribunal faz a lista, o Presidente da
República escolhe e o Senado da República, representando os Estados, aprova. Portanto, há um processo
político e eleitoral.
Aproveito para colocar uma nota de pé de página
na minha manifestação. Em razão da minha experiência, considero a eleição de Presidente de Tribunal pelos
seus pares um horror, porque há muito candidato que
ﬁca quietinho para não contrariar ninguém até a hora
de ser eleito, e depois adota uma posição diferente. E
quando assume, há a questão da governabilidade. O
Presidente do Tribunal tem de trabalhar a governabilidade todos os dias, caso contrário, ﬁcará sentado no
trono, recebendo medalhas e homenagens. O mandato acaba e ele não avança. Precisamos pensar nisso.
Qual é a experiência dos povos mais avançados?
No Brasil, tentamos, às vezes, avançar em idéias democráticas, que, na prática, são deturpadas.
Cito, por exemplo, o sistema de lista. Antes, o
Governador indicava o desembargador e o Presidente
da República, os Ministros dos Tribunais Superiores.
A Constituição, democraticamente, criou o sistema de
lista. O sistema de lista é danoso, porque gera a politicalha e estimula um corporativismo muito maior do
que antes. Hoje há bancadas nos Tribunais Superiores:
bancada de desembargadores, bancada de advogado,
bancada de Ministério Público. Isso tudo é disfarçado,
ninguém fala. Você só tem de perceber para ir navegando e chegar lá até o último dia, fazendo as coisas
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que você acredita serem necessárias. Precisamos repensar essa questão.
O Presidente da Suprema Corte americana é
sabatinado pelo Congresso e nomeado para ser apenas Presidente, ele só tem o voto de desempate. É
um juiz, mas é um administrador, um executivo. Não
dá para misturar um Presidente de Corte, que tem de
fazer política com o Executivo, para o dinheiro não ser
contingenciado, e com o Legislativo, para que as propostas legislativas do interesse do Judiciário possam
correr céleres. Ele tem de ser político e fazer a política
interna da governabilidade no dia-a-dia. Tem de ter relações públicas com a sociedade e, ao mesmo tempo,
exercer a jurisdição, tendo de indeferir pedido de cassação de liminar do Executivo. É complicado. Requer
muito contorcionismo, muito malabarismo.
Aproveitei esta oportunidade, concedida pelo
Deputado Roberto Magalhães, para deixar registrada
minha opinião pessoal, porque até nisso sou cobrado.
Às vezes, dizem: “O Presidente do STJ”... Digo: “Não,
estou falando o que penso, não o que pensa o Tribunal”. De vez em quando me cobram, dizendo que falo
coisas que não deveria falar. Digo: “Mas tenho direito.
Sou um cidadão brasileiro e pago imposto”.
Estas são algumas idéias para reﬂexão futura.
Essa reforma não vai esgotar a crise do Judiciário
brasileiro. Não podemos ﬁcar – a palavra também é
pesada – encabrestados por demandas corporativistas
do Tribunal A ou B. Temos de pensar globalmente. Para
não atrasar, vamos dar seguimento a essa reforma. O
STJ não tem nada a acrescentar aqui. Mas não vou
desistir de continuar reclamando a súmula vinculante
para todo mundo, porque me parece que assim vamos
dar uma enxugada na ordem de 70% nessa papelada
que está entulhando os tribunais. E talvez o Tribunal
de São Paulo volte a funcionar.
Por enquanto, é isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Agradeço muito a V.Exa. a contribuição.
Concedo a palavra, de imediato, ao Ministro Vantuil Abdala.
O SR. MINISTRO VANTUIL ABDALA – Sr. Presidente, vou tentar ser o mais objetivo possível e vou
ater-me exclusivamente às ponderações do emitente
Relator. Mas não queria iniciar sem cumprimentar nominalmente os Deputados que nos honram com as
suas presenças: Deputados Iriny Lopes, Luiz Couto,
Mendes Ribeiro Filho, Roberto Magalhães – a quem
já havia cumprimentado —, André de Paula, Ademir
Camilo, Osmar Serraglio e particularmente os Deputados que têm merecido atenção especial, como os
Deputados Vicente Arruda, Antonio Carlos Magalhães
Neto, Inaldo Leitão, Zulaiê Cobra, Luiz Eduardo Gree-
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nhalgh, Nelson Trad e Fernando Gonçalves. Cumprimento também o Deputado Paulo Afonso. Agradeço a
todos a gentileza e a paciência de nos ouvir aqui por
alguns minutos.
Deputado Roberto Magalhães, vou entrar numa
seara que não seria bem a minha. Oriundos da carreira:
a favor ou contra? Sou a favor. Mas é inconstitucional?
Isso é discriminação? Não é, porque os tribunais regionais já são compostos, a quinta parte, de advogados e
do Ministério Público. Também os tribunais superiores.
Ora, ele vai entrar, não prestou concurso público, não
trabalhou durante anos como juiz substituto nem como
juiz titular, já entrou no Tribunal Regional pela vaga do
quinto, pela vaga do Ministério Público, e ainda vai ter
a chance de ser promovido para a instância superior,
quando, na instância superior, já existe a reserva legal
do quinto do Ministério Público e da Ordem.
Além disso, fosse assim, correríamos o risco de,
num dado momento, num acordo superior, só haver juiz
do quinto, porque eventualmente só seriam promovidos os oriundos do quinto, que, aliás, normalmente
têm muito mais habilidade política do que o juiz de
carreira, se isso valesse alguma coisa.
De maneira que, data maxima venia, não vejo
motivo. Até porque, vejam bem – é importantíssimo,
com todo o respeito —, juiz oriundo do quinto não tem
nenhuma experiência de execução. A maior diﬁculdade
do nosso processo é a fase de execução. É uma diﬁculdade julgar processos em segundo e terceiro graus
para quem não conhece execução de processo. Por
isso é essencial que haja a reserva para juiz de carreira, porque se corre o risco, não fora assim, de termos
nenhum ou número insigniﬁcante de juiz de carreira
em grau superior, pedindo vênia.
No que concerne aos órgãos externos de conciliação, apropriada a ponderação, eminente Deputado
Roberto Magalhães, quem vai pagar, uma vez que o
Poder Público não paga? Essa pergunta vem de que
havia falha na lei que criou a comissão de conciliação
prévia porque permitia a comissão de conciliação por
empresa, ou seja, os empregados votavam uma comissão de conciliação internamente e passava a funcionar
uma comissão de conciliação interna por empresa.
Foi uma grande falha. Num projeto que enviamos ao
Ministério do Trabalho dizíamos que essas comissões
deveriam ser criadas exclusivamente pelos sindicatos.
Quem vai remunerar, Deputado? Os sindicatos, até
porque isso interessa muito a eles. V.Exas. sabem da
enorme arrecadação que os sindicatos têm hoje. Não
é mais do que o mínimo serviço que deveriam prestar a seus associados, principalmente sindicato de
empregador, porque terá economia em um processo
judicial que lhe é muito mais oneroso – tempo, advo-
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gado etc. Basta que a lei disponha que não se pode
cobrar percentual algum sobre o sucesso do acordo;
que é vedado usar símbolos nacionais; que é vedado
dar o nome de tribunal a um órgão de conciliação. Não
vamos matar um instituto tão importante por causa de
pequenos deslizes. Vamos aperfeiçoar.
No que concerne a juízo arbitral, já temos isso.
Está previsto no art. 114 que antes do ajuizamento do
dissídio coletivo deve-se tentar a mediação ou a arbitragem. A mediação ou arbitragem é escolhida pelas
partes que vão pagar quando quiserem adotar o instituto. Não temos nada contra.
Quanto à polêmica da súmula vinculante e da
súmula impeditiva, aﬁrmei que nem iríamos voltar a
discutir súmula vinculante partindo do pressuposto de
que isso já está aprovado. Disse que não tendo súmula
vinculante, sou favorável à súmula impeditiva. Por que
eu era favorável à súmula vinculante? Numa pesquisa
que ﬁz, veriﬁquei que desde 1988, quando o Supremo Tribunal Federal passou a ter essa competência
limitada, essa competência extraordinária, no número de súmulas que ele tem, 57 são de procedimento,
de processo civil, e 56 são direito material. Vejam que
coisa interessante: o maior número é de regra de procedimento. Isso signiﬁca que não existe essa história
de engessamento do direito material. O processo não
interessa ao cidadão; interessa ao cidadão que o processo ande logo. Mas os juízes divergem. Um entende que a regra do processo é essa. O outro entende
que a regra do processo aplica a Constituição aqui e
o outro entende que aplica ali. O Tribunal, por sua vez,
entende diferente e anula tudo.
Vamos dar um exemplo. Até pouco tempo, quando o Procurador da República fazia uma petição, tinha
de colocar o número da sua matrícula. “Ah, tem que
colocar. Ele não colocou, não sei se ele é advogado.
Então, não conheço”. Isso levou anos para chegar ao
Supremo Tribunal Federal e este dizer que ele é nomeado para o cargo com a função de advogar, e consta
no Diário Oﬁcial o número da matrícula dele. Não precisa colocá-la na petição. Mas a essa altura já tinham
sido anulados milhares de processos.
A súmula vinculante tem a grande vantagem, pelo
menos na parte de procedimento, de evitar o absurdo
de a parte assistir a esse pingue-pongue, em que o
processo vai e volta.
Mesmo em direito material falar que engessa! Ora,
só se torna súmula vinculante depois que o processo
for reiteradamente discutido. Não é na primeira, segunda ou terceira decisão. Quando o processo chega ao
Supremo Tribunal Federal já são milhares em primeiro
grau e as partes tiveram oportunidade de expor todos
os argumentos, todas as sustentações. Ressalte-se
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que não é qualquer tipo de matéria; é aquela que implica em multiplicação de processo, matéria que tem
sido objeto de divergência entre os tribunais.
Vamos supor que algum luminar traga uma idéia
nova e aﬁrme que é preciso mudar por causa disso,
ache algo novo. Há toda uma oportunidade de se mudar a súmula. Todos os legitimados para propor a ADIN
podem propor a revisão da súmula. Num país como
o nosso, podemos nos dar ao luxo de deixar o povo
esperando por 7, 8, 10 anos, com esse gasto que se
tem com o Poder Judiciário? Pior ainda: o prejuízo
econômico. Os empresários, os investidores sem segurança para investir, pois não sabem se dão o passo
por não saber qual a interpretação de uma matéria.
Não há o menor sentido nisso. Tenho a impressão de
que daqui a 5 anos, aprovada a súmula vinculante,
ninguém vai mais chegar a cogitar um retorno a essa
situação anterior.
Peço desculpas por novamente ter-me estendido.
É o meu pensamento.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Muito obrigado, Ministro Vantuil Abdala.
Com a palavra o Dr. Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço, Presidente da AMB.
O SR. RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO
COLLAÇO – Deputado Roberto Magalhães, falarei primeiro a respeito da indagação feita por V.Exa. a respeito da preservação da carreira na composição do STJ.
Associo-me à argumentação trazida pelo Presidente do
TST, Vantuil Abdala, no sentido de que, efetivamente,
ao admitirmos que alguém entre pelo quinto no Tribunal
de Justiça e depois ocupe uma vaga da carreira da magistratura no Tribunal Superior teríamos a deformação
do quinto no Tribunal Superior, porque correríamos o
risco de ter mais pessoas oriundas da advocacia do
Ministério Público do que juízes de carreira.
Essa argumentação já era válida antes da criação do Conselho Nacional de Justiça. Agora, é ainda
mais pertinente. Por quê? Porque o quinto sempre
existiu e sempre se justiﬁcou pela necessidade que a
OAB e o Ministério Público apresentaram de que isso
representava uma oxigenação dos tribunais, representava incorporar os tribunais às posições importantes da magistratura e da advocacia. Agora, aprovado
o Conselho Nacional de Justiça, temos o Presidente
da OAB funcionando perante o Conselho. Temos 2
membros da advocacia, 2 membros do Ministério Público e o Procurador-Geral da República funcionando
como membros no Conselho. O funcionamento desses
membros no Conselho se dá num patamar muito mais
elevado até do que se dá o ingresso da advocacia do
Ministério Público pelo quinto constitucional, porque as
atribuições do Conselho Nacional de Justiça vão ao
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campo da administração do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça pode rever atos administrativos, pode cuidar da gestão orçamentária do Superior
Tribunal de Justiça, dos tribunais estaduais e de todos
os tribunais do País.
Na verdade, hoje, a inﬂuência e a possibilidade de
participação e de inﬂuência que a OAB e o Ministério
Público têm dentro do Poder Judiciário ﬁcou bastante acentuada. Certamente isso vai, da nossa parte e
acho que da parte de todos os que pensam o modelo
institucional brasileiro, nos levar a rever a existência
mesmo do quinto nos tribunais, em face da implantação do Conselho Nacional de Justiça.
Era o argumento que eu tinha a acrescentar
nesse ponto.
Em relação às comissões de conciliação, o Deputado Roberto Magalhães abordou o ponto crucial.
Também concordo que temos de favorecer todas as
formas de prestação de serviço judiciário. De qualquer
maneira, acho que nos toca sempre a preocupação
com a qualidade da jurisdição ou do serviço prestado.
O Deputado Roberto Magalhães foi muito feliz ao perguntar: se o Poder Público não pode remunerar, quem
remunerará? Será que a remuneração privada não vai
romper o equilíbrio necessário ao árbitro numa relação que normalmente é desigual, relação de emprego, em que o empregador é muito mais forte do que
o empregado? Será que essas comissões não serão
constituídas principalmente com recursos dos empregadores? Será que o empregado vai conseguir uma
relação satisfatória dentro da comissão remunerada
pelo empregador?
A preocupação evidente com o acesso a justiça
é de todos. A preocupação da ampliação do acesso à
justiça é de todos, mas a preocupação com a qualidade
da jurisdição, especialmente para quem é a parte mais
fraca de uma relação trabalhista, é também presente
e deve ser valorizada.
Por isso, nossa concepção é que a conciliação e a
arbitragem são instrumentos importantes, valiosos, mas
podem e devem funcionar de forma simples, de forma
até leiga, mas dentro da estrutura do Poder Judiciário,
porque as lesões que têm ocorrido são freqüentes, são
bastante comuns e o cidadão ﬁca perplexo quando muitas vezes abre mão de direitos que tem por pensar ou
achar que está na presença de um juiz, está diante de
um julgamento oﬁcial e não está. Para preservar esse
equilíbrio seria importantíssimo que trouxéssemos as
soluções para dentro do Poder Judiciário.
Em relação à súmula impeditiva ou súmula vinculante, confesso que ﬁquei impressionado com o
número trazido pelo Presidente Vantuil Abdala, mas
impressionado em sentido contrário, porque se 50%
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das súmulas do Supremo Tribunal Federal hoje dizem
respeito a direito material, parece-me um número elevadíssimo de regulação de direito material por parte
do Supremo.
A defesa da simpliﬁcação e da agilização processual é comum a todos nós. A questão que divergimos
é sobre o instrumento. Algumas reﬂexões são necessárias. Primeiro: é enganoso imaginar que o papel da
jurisprudência no direito brasileiro é pequeno; pelo
contrário, a grande maioria dos juízes seguem a jurisprudência e a súmula do Supremo Tribunal Federal. O
que há de grave é que não há limitação recursal. Quer
dizer, uma matéria que tenha algum contorno constitucional que comece no primeiro grau por um advogado,
sem utilizar de qualquer expediente legal, certamente,
mesmo que o juiz decida de acordo com a orientação
do Supremo Tribunal Federal, ele vai levar a matéria
até o Supremo Tribunal Federal. Passará pelo juiz de
primeiro grau, pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ e vai
parar no Supremo Tribunal Federal.
Quanto à súmula vinculante – é voz corrente —,
o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar uma enxurrada de reclamações. Sem dúvida alguma, teremos
no Supremo Tribunal Federal, no momento em que ele
começar a sumular com efeitos vinculantes, a substituição, pelas partes, dos atuais recursos por reclamações.
Acho que haverá também problemas nesse sentido.
Não devemos atribuir ao Poder Judiciário somente
a responsabilidade por essa solução. Temos um caso
recente, o caso do Fundo de Garantia. O Supremo Tribunal Federal decidiu que era preciso fazer uma adequação na correção do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço. Ele decidiu isso e o Poder Público persiste
em não corrigir o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso leva cada trabalhador brasileiro, beneﬁciário
do FGTS, a ter que ingressar em juízo. Então, 4 ou 5
milhões de pessoas entram em juízo para obterem um
direito já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
Esta é uma questão que precisa ser discutida com profundidade: a contribuição que o descumprimento das
decisões judiciais pelos órgãos administrativos do País
dá para o congestionamento dos tribunais.
Imaginar que a responsabilidade é exclusiva e
única do Poder Judiciário nessa matéria de congestionamento parece-me equivocada. Tivemos os 147%
da correção dos benefícios da Previdência. Tivemos
milhões de beneﬁciários da Previdência tendo que ingressar em juízo para receber um direito regulamentado constitucionalmente. É preciso também discutir
esse ponto.
Não é pergunta do Deputado Roberto Magalhães,
mas algumas observações foram feitas no sentido dos
danos que poderiam causar à estrutura judiciária um
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sistema de eleição em que também participassem os
juízes de primeiro grau.
Pela experiência que tenho, dizer que a eleição
direta vai levar à politização seria uma análise, na minha visão, não totalmente correta, porque em muitos
lugares a politização já está presente, só que essa
politização está instalada num ambiente muito restrito, que é o da cúpula dos tribunais. Nossa proposta
é em sentido contrário, é ampliar o colégio eleitoral e
diﬁcultar acertos políticos feitos por poucas pessoas.
Nossa visão é absolutamente oposta a isso.
Ao contrário do que muitos dizem, a experiência
do Ministério Público mostrou-se amplamente favorável. Desde a Constituição de 1988, a instituição que
mais se desenvolveu e se tornou relevante para o País
foi o Ministério Público. A questão da governabilidade
aqui abordada também se resolve pela eleição, porque, a partir dela, programas de gestão serão discutidos e haverá a incorporação da maioria do Tribunal
a um programa de gestão. Com isso, ﬁca resolvida a
questão da governabilidade.
Embora não tenha sido perguntado, ressalto que
os juízes têm uma inveja muito saudável dos Deputados quando vemos V.Exas. participando da eleição
de suas Mesas Diretoras. Desejamos ter na nossa
estrutura judiciária o mesmo direito.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Obrigado, Dr. Collaço.
Esclareço que há 6 Parlamentares inscritos. Faremos 2 blocos, cada um com 3 Parlamentares fazendo suas perguntas e com a resposta dos eminentes
expositores.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – Sr.
Presidente, se V.Exa. ainda não encerrou as inscrições
para os debates, peço que me inscreva.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Então, teremos ainda a participação dos
Deputados Alceu Colares, Ivan Ranzolin e Fernando
Coruja.
É importante para o debate a presença dos Parlamentares e suas intervenções, mas espero que essas sejam sucintas para que possamos ouvir os expositores.
Com a palavra o Deputado Darci Coelho.
O SR. DEPUTADO DARCI COELHO – Sr. Presidente, eminentes convidados, desejo abordar 3 temas. O primeiro refere-se à questão da prerrogativa
de função, principalmente depois que cessa o exercício do cargo. Sempre aprendi que a prerrogativa de
função protege o juiz, para que um juiz de Direito do
interior não tenha de julgar o Governador do Estado
ou um Deputado no exercício do cargo. Esse instituto
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também protege o ocupante do cargo. Por exemplo, o
Presidente da República, encerrado o seu mandato,
está sujeito a ser demandado em todas as varas do
País. Então, parece que nesse caso as alterações do
Senado melhoram o projeto. Quero ouvir as opiniões
nesse sentido.
Quanto à possibilidade de juízes leigos integrarem juizados especiais, acho um retrocesso enorme.
No momento em que há um excesso de faculdades
de Direito e de bacharéis, parece um atraso criarmos
a possibilidade de leigos atuarem numa área especializada do Direito. Haverá denegação de justiça. Se
já temos diﬁculdades com juizes togados, imaginem
com juizes leigos.
Em relação à questão da súmula, tenho uma opinião um pouco divergente. A súmula vinculante para
o STF parece-me absolutamente necessária. Não se
concebe a Suprema Corte de um país decidir 100 vezes sobre a mesma coisa. A Suprema Corte tem de
dar a última palavra na interpretação da Constituição
de forma deﬁnitiva.
Como a Suprema Corte trabalha apenas com uma
única lei, a Constituição, o seu número de membros
não precisa aumentar. Não há mudança na lei. Faz-se
as interpretações quando houver mudança e, daí para
frente, a lei é a mesma e os juízes são os mesmos.
Na Justiça do Trabalho, parece-me que a súmula
impeditiva de recursos pode produzir bons resultados.
A Justiça do Trabalho atua num determinado ramo do
direito, é uma justiça da União, assim como seus juízes.
Até aí, tudo bem. Não vejo qualquer problema.
Agora, em relação ao STJ, as coisas se complicam. Sabemos que o Direito no Brasil, ao contrário da
federação americana, que quisemos copiar, mas copiamos mal, é federal. No nosso sistema, os Estados e
Municípios não legislam sobre quase nada. O Estado
deveria legislar sobre seus funcionários e tributos, mas
eu queria saber o que sobrou, porque a Constituição
disse quase tudo a esse respeito.
Quem aplica o Direito federal no Brasil são os juízes estaduais. A Justiça Federal cuida de casos muito
restritos ligados aos interesses da União. Então, temos
necessidade de uma Corte que uniformize a interpretação do Direito federal aplicado pelos juízes estaduais.
Essa Corte é o Superior Tribunal de Justiça.
Parece-me temerário restringirmos o acesso a
essa Corte. Se não vamos ter juízes estaduais decidindo em última instância sobre o Direito federal. A impeditiva de recursos para o STJ, com a devida vênia,
parece-me temerária. Qual seria a solução? Nós temos
uma experiência que vem desde 1965, do Supremo: a
súmula comum, que orienta a interpretação.
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Durante algum tempo, as questões sumuladas
submetidas ao Tribunal Federal de Recursos eram
decididas por despacho, o que simpliﬁca bem os recursos. No STJ, teríamos as súmulas comuns. Matéria
sumulada decide-se por despacho e não precisa se
submetida novamente ao Tribunal, porque este já deu
a sua interpretação.
Em relação aos membros do TST, sei que muito
pouca gente concorda, inclusive no próprio Tribunal, a
questão do aumento do número de julgadores. Mas, na
medida em que cresce a população, o número de juízes
precisa aumentar, inclusive na Corte Superior.
Não vejo por que não se pode aumentar o número de Ministros do STJ. Já deveria ter aumentado naquela reforma do Judiciário. Tentou-se, houve algumas
razões. E razões de ordem econômica nunca podem
servir de motivo, porque se criam Varas, portanto não
podemos alegar economia na prestação jurisdicional.
Não se pode aumentar de uma vez, sim, senão a ﬁnalidade de estabilizar a jurisprudência seria prejudicada, mas se pode aumentar 10 por ano. Eu não vejo
como possam 33 Ministros do STJ aplicar o Direito
federal no Brasil. Sabemos das diﬁculdades quase
sobre-humanas – ninguém quer mártir – e que eles
são sacriﬁcados.
Em relação ao recurso especial, o próprio Tribunal tem o juízo de admissibilidade que restringe o seu
número. Juízo de admissibilidade e súmulas interpretativas seriam realmente um caminho e, se necessário,
aumenta-se o número.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Darci Coelho.
Com a palavra a Deputada Zulaiê Cobra.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, é um prazer muito grande ver V.Exa. na presidência dos trabalhos nesta manhã excepcional, porque
contamos com a presença do Ministro Edson Vidigal,
do STJ, homem ousado – eu achava até que ele fosse
mais ousado, mas hoje até que não está tão ousado,
e eu vou ser mais ousada do que S.Exa.; do Ministro
Vantuil Abdala, homem ousado, Presidente do TST;
e do nosso Juiz, que me deixou muito contente, Dr.
Collaço, o novo Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Estou gostando muito da atuação
de S.Exa.
Gostei muito do modo de falar do Dr. Collaço. Os
juízes brasileiros têm de ser realmente defendidos pela
Associação dos Magistrados Brasileiros. S.Exa. defendeu, hoje, a classe quando falou em eleição direta.
A pior coisa do mundo é participar de uma instituição
na qual os seus membros não podem escolher seus
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Presidentes, Vice-Presidentes e Corregedores. É um
absurdo os juízes não participarem da eleição da Mesa
Diretora dos trabalhos de todo um Estado. O Tribunal
de Justiça dos Estados tem de ter a participação de
todos os juizes, como o Ministério Público já faz.
Sou contra a súmula vinculante para todos os tribunais. Fizemos um acordo aqui, na reforma do Poder
Judiciário, só para o Supremo Tribunal Federal e só por
questões constitucionais. Foi um acordo que ﬁzemos
– Situação e Oposição – em 1999/2000.
Em relação a essa questão do aumento, concordo plenamente com o Deputado Darci Coelho. Olho do
meu gabinete, Presidente Edson Vidigal, e vejo quantos gabinetes foram feitos no novo prédio do Tribunal
Superior de Justiça: 81. E eu propus 40, 45, 50, qualquer coisa, mas não dá para ter somente 33 Ministros
no STJ. Tem de aumentar. Não sei se é a vaidade dos
Ministros que impede, porque V.Exa. balançava a cabeça aí com muita vontade de que não aumente. Mas
não é só V.Exa. não, Sr. Ministro Vidigal; todo mundo
não quer; todos os Ministros são contra. Mas acho que
o Brasil merece. E o dinheiro que se vai gastar, para a
Justiça brasileira, é importante. Gasta-se tanto dinheiro
com tantas coisas. Por que não se gasta com a Justiça? Principalmente com os Tribunais Superiores. O
Superior Tribunal de Justiça tem de ser aumentado. É
uma questão de justiça.
Com relação ao juiz de paz, há uma má vontade
terrível. Queríamos colocar os juízes de paz como juízes conciliadores. Ninguém quis, porque acham, como
é o raciocínio do nosso antigo Deputado, anterior a
mim, que eles são inﬂuências negativas. Nós temos
de avançar. Temos de ter os juizados especiais e as
conciliações prévias. E temos de tirar a população dos
tribunais, aliás da Justiça, se possível, daí por que a
mediação, o juiz arbitral. Enﬁm, temos que nos conscientizar de que a Justiça hoje é cara e lenta. Quanto
menos se for à Justiça, melhor. Agora, temos que ter
mais juizes, não resta a menor a dúvida. Tudo no Brasil
aumenta, menos a Magistratura.
O Ministro Vidigal disse: “Medidas democráticas
são deturpadas”. Se as medidas democráticas, muitas
vezes, são deturpadas, Ministro Vidigal, não vão deixar
de ser usadas só por causa disso. Desculpe-me, mas
não dá. V.Exa. é um homem que abre o tribunal às 7
horas da manhã. Fiquei muito contente com a atuação
de V.Exa., porque, em São Paulo, o Tribunal que abria
às 9 horas da manhã, agora abre às 13 horas para os
advogados. Enquanto V.Exa. toma uma atitude belíssima, democrática, abrindo cedo o Superior Tribunal de
Justiça, em São Paulo, restringiram o horário. A OAB
entrou até com uma ação lá. Nós temos de ter plantões de 24 horas para juizes e promotores. A Justiça
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tem de trabalhar de madrugada, tem de trabalhar todos os dias. Não dá para ter só a polícia trabalhando.
A Magistratura e o Ministério Público têm de estar ao
lado da Polícia. Polícia com Justiça, se não ﬁca a polícia trabalhando de madrugada e não tem juiz nem
promotor de madrugada.
Gostaria, para terminar, que fosse feito um mutirão. Aliás, Presidente Antonio Carlos Biscaia, essas
reuniões são muito boas porque mostram, na medida
exata, que o Poder Judiciário tem de estar muito próximo do Legislativo Federal. Se V.Exa. ﬁzer um mutirão
no Superior Tribunal de Justiça, nós vamos ajudá-lo,
abrindo processo, carregando processo, se for o caso.
O Ministro Carlos Velloso, quando presidia o Supremo
Tribunal Federal, mostrou-me pilhas e mais pilhas de
recursos parados, no chão, porque não tinha onde pôr.
Estamos dispostos a ajudá-los. Se V.Exa. quiser, pode
nos chamar. Trabalharemos no sábado e no domingo. O
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh está me olhando
feio. Ele não está gostando muito dessa coisa de trabalhar, mas tenho certeza de que irá me ajudar, porque
é um homem digno, um trabalhador. Nós queremos
que a Justiça ande, mas não reduzindo recursos. Sou
favorável à súmula impeditiva de recursos, mas não à
súmula vinculante. Aliás, foi um acordo da Oposição
e Situação nesta Casa.
Ministério Público. “O Ministério Público poderá
exercer atividade de política partidária”. Não, pelo amor
de Deus! Temos de acabar com o Ministério Público
fazendo política partidária. E, aqui, admite-se antes
da promulgação dessa emenda. Até essa emenda
ser promulgada, o Ministério Público continua fazendo
política partidária. Eu acho que nós temos de barrar
deﬁnitivamente essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – O terceiro inscrito nessa primeira fase é o
Deputado Vicente Arruda.
O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA – Sr. Presidente, Ministro Edson Vidigal, Ministro Vantuil Abdala,
Juiz de Direito Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço,
a todos o meu cumprimento.
Eu ouvi falar muito aqui sobre a questão de conciliação entre juiz leigo. A Constituição brasileira dispõe
que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão de direito ou ameaça a direito. Isso tornou
inviável qualquer sistema de conciliação ou arbitragem.
Nós temos uma lei de arbitragem que é peça nula. Isso
só vai complicar cada vez mais a função jurisdicional,
porque se se levar uma decisão para um juiz leigo ou
para um juiz de conciliação, a parte que não concordar levará a questão para a Justiça. É uma verdadeira
aberração. Isso não funciona, a menos que se modiﬁque e se admita como nos Estados Unidos.
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Eu só admito arbitragem para os direitos patrimoniais. Isso é importante para o desenvolvimento
do País, principalmente no comércio internacional.
Um grande óbice para o desenvolvimento do País é
a impossibilidade constitucional de se criar juízos de
arbitragem, porque nenhuma das partes poderá estar
segura e garantida de que a decisão tomada pelo juiz
arbitral ou pela junta de conciliação prevalecerá. Ela
não tem a força coercitiva da sentença.
Portanto, todas essas engrenagens, esses penduricalhos que se apresentam no sentido de conciliação, é perda de tempo e de dinheiro. É prolongar e
arrastar a função jurisdicional do Poder Judiciário. Nós
estamos dentro de um sistema de controle exclusivo
do julgamento jurisdicional do Poder Judiciário. Se nós
não incorporarmos no Poder Judiciário o juízo arbitral,
é inteiramente inútil qualquer tentativa nesse sentido.
Assim, considero esse art. 116-A inteiramente irrelevante. Não vai ter aplicação; vai complicar cada vez
mais o processo trabalhista.
Eu acho, por exemplo, que o problema que foi
focalizado, de eleição livre dos tribunais superiores,
com a participação dos juízes, é inteiramente errado.
Não há razão de ser. A comparação que o Juiz Rodrigo Tolentino fez com o Ministério Público é inteiramente diferente. O Ministério Público não tem função
jurisdicional. Ele é um órgão da sociedade. A par da
sua função judicial, ele tem uma função social muito
maior, é o meio ambiente, o patrimônio, é a defesa do
consumidor. Portanto, é um órgão que tem de estar
aberto também para a sociedade; ele atua dos 2 lados. O juiz não, o juiz não participa, não tem iniciativa
de julgar os pleitos. Então, não há necessidade de se
transformar a eleição em uma atitude política, porque
vai politizar. Conforme disse o Ministro Vidigal, vai politizar o Judiciário.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – Já é
politizado.
O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA – Não
é. Se já é, vai ﬁcar muito mais ainda. A lucro de quê?
O que se ganha com isso? Quais são os tópicos que
vão deﬁnir essa controvérsia, esse debate eleitoral na
Justiça? Nenhum, porque o juiz está cingido às funções jurisdicionais.
O controle administrativo, que se poderia dizer,
já está sendo feito, e se devia fazer. E transformar o
controle externo em órgão de administração do Poder
Judiciário,. Um órgão de controle, para que ele tenha
acesso, fazer o orçamento da Justiça, pleitear, perante
os Poderes Executivo e Legislativo, a melhor organização e estruturação administrativa dos tribunais.
O Ministro Vidigal falou que Presidente ﬁca sem
direito, mas não, essa função vai ter que ser feita agora
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pelo Conselho Nacional de Justiça, como é nos Estados Unidos. Os problemas de ﬁnanciamento do Poder
Judiciário, de estruturação de verbas, de recursos, de
organização interna têm de ser resolvidos pelo Conselho. Aqui, no Brasil, está-se dando ao Conselho uma
função que não é essa. A função do Conselho é administrativa, e não pode nunca interferir na competência
jurisdicional e na organização interna dos tribunais.
Há uma confusão muito grande aqui, e procurase politizar o Conselho e fazer crítica ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem de ser soberano; é um
Poder autônomo na questão da competência de julgar
os conﬂitos individuais e coletivos.
De modo que eu acho que muito se fez na reforma do Judiciário, e pouco se utilizou. A única maneira
de se agilizar o Poder Judiciário realmente é criando
o acesso ao Judiciário nas bases, porque nas juntas
especiais hoje existentes nas varas especializadas,
como os pequenos juizados, isso, sim, é que dá a capilarização do Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Deputado Vicente Arruda, V.Exa. dispõe de
1 minuto para concluir.
O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA – Pois
não. Eu queria falar também sobre a súmula vinculante.
Eu acho que ela é fundamental para o nosso sistema,
porque já existe um sistema de súmula, que é um indicador da tendência dos tribunais para a interpretação do Direito Positivo, do direito adjetivo. Só que isso
aí é só um passo, é tornar aquilo obrigatório. É algo
necessário, é uma diretriz, um caminho para evitar os
desvios em um País continental como o nosso.
E as súmulas impeditivas de recursos também
têm de ser adotadas, senão vamos ﬁcar nessa questão
inﬁnita de sucessivamente... Não há garantia para o
usuário do Poder Judiciário de que o seu direito será
deﬁnido. Hoje em dia, quanto mais recurso... E dizer
que isso impede a capacidade do juiz de decidir é um
engano. O juiz já tem uma imposição também da lei;
ele tem de obedecer à lei, mas ele interpreta a lei como
faz... E ele vai interpretar as súmulas vinculantes, e vai
dizer: “Não, no caso especíﬁco não se aplica, porque
os pressupostos factuais são diferentes”. Não se vai
impedir o juiz de julgar; ele vai julgar, assim como julga a lei e julga a súmula. É mais um compêndio, um
ordenamento que ele vai interpretar de acordo com a
sua consciência e com os fatos do processo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Deputado Vicente Arruda, para encerrar,
por favor.
O SR. DEPUTADO VICENTE ARRUDA – Pois
não. Eu gostaria, então, ﬁnalizando, de solicitar que os
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ilustres expositores se pronunciassem sobre a questão
da conciliação e da arbitragem.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Eu vou devolver a palavra a cada um dos
expositores para que respondam as 3 últimas intervenções. Em seguida, nós vamos dar a palavra aos
Deputados para que eles façam a última intervenção,
em bloco, para que possamos, pelos compromissos,
encerrar os trabalhos às 13h.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO – Sr. Presidente, pela ordem. Eu
questiono V.Exa. quantos Parlamentares ainda estão
inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Estão inscritos ainda 6 Parlamentares.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO – Eu indagaria a V.Exa. se não seria
possível, antes de V.Exa. devolver a palavra aos Srs.
oradores, que pelo menos mais 2 Parlamentares pudessem manifestar-se, até porque se torna mais racional do ponto de vista numérico.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Biscaia) – Bom, o Ministro Vidigal pediu para responder as 3 indagações. Eu vou conceder a palavra
a S.Exa.
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – Peço permissão ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto,
porque temos a preocupação de não nos desviar do
foco. E nós, juízes, já temos essa tendência à prolixidade escrita, imaginem oralmente.
Vou começar, para não ser cansativo, informando à Comissão um levantamento que ﬁzemos dos 20
maiores demandantes do Superior Tribunal de Justiça. Esse dado é importante para compreendermos o
quadro geral.
Inicialmente, os 20 maiores demandantes como
réus. Os números estão aqui e vou passá-los à Comissão para ganhar tempo. Não vou lê-los, mas vou
dar nome aos bois. Primeiro lugar, União Federal; segundo, INSS; terceiro, Fazenda Nacional. Em seguida,
Fazenda do Estado de São Paulo; Caixa Econômica
Federal; Banco do Brasil Estado do Rio Grande do Sul,
que está no 7º lugar; Ministério Público do Estado de
São Paulo; Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo;
Brasil Telecom, em 11º; Estado do Rio de Janeiro; Banco
Central do Brasil; BRADESCO; Município de São Paulo;
Banco Itaú; Ministério Público Federal; Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul; Instituto de Previdência
do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui os 20 maiores
demandantes do STJ na condição de réus.
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Como autores, primeiro lugar, Caixa Econômica
Federal; INSS; Fazenda Nacional; União; Fazenda do
Estado de São Paulo; Banco do Brasil; Banco Itaú;
Município de São Paulo; Estado do Rio Grande do
Sul; BRADESCO; Banco Central; UNIBANCO; Justiça Pública, que vem em 13º lugar; Ministério Público
Federal; Ministério Público do Estado de São Paulo;
Distrito Federal; Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul; Instituto de Previdência do Estado do
Rio Grande do Sul; Estado do Rio de Janeiro e o banco ABN REAL S.A.
Isso nos responde que a prestação jurisdicional
estatal não está para a sociedade, não está para o
povo em geral. Estamos sendo ocupados com essas
demandas, quase 70%. Vou deixar esses números
aqui. Há um levantamento mais detalhado.
Isso, por si, também responde ao argumento da
necessidade de se ter a súmula vinculante do Superior
Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e
dos Tribunais Estaduais.
Vou citar mais um exemplo lembrado pelo Desembargador Collaço. Um belo dia chega à minha
mesa uma informação de que já estávamos com quase 1 milhão de ações na Justiça Federal de Primeiro
Grau, no caso do FGTS. E só no STJ já tínhamos 35
mil processos. O que fazer? Rodando a roda como
a engenhoca da rapadura. A Justiça, feito um touro,
percorrendo o mesmo itinerário e só fazendo garapa.
Chama a Caixa Econômica. Recorrendo de tudo, de
decisões tomadas, já se sabia qual era o resultado. Aí
vem a mediação do juiz. Eu me sento com os diretores
da Caixa Econômica e combinamos que, na medida do
possível, eles iriam desistindo e acertariam conosco
que não iam mais recorrer. E assim foi feito. Reservei
um espaço para os advogados e estagiários da Caixa
Econômica. As questões que diziam respeito ao FGTS,
que já tinham decisões reiteradas no mesmo sentido,
foram sendo separadas. E esse milhão de ações que
estavam pelo País em toda a Justiça de Primeiro Grau,
indo aos Tribunais Regionais, foram sendo detidos.
Tudo num acordo, por meio de mediação.
Eu fui procurado pelas empresas aéreas para
fazer a mesma coisa e estou sendo bombardeado por
uma parte – ainda vamos descobrir quais são os interesses. Estou agindo em nome do interesse público,
pelo interesse nacional.
O papel do juiz é mediar antes que o conﬂito se
instaure. Com isso, conseguimos resolver o problema
do FGTS sem que esse milhão e tanto chegasse ao
STJ. Dessa forma, tivemos, porque a Caixa Econômica iria quebrar se tivesse de pagar tudo de uma vez,
de ir soltando as decisões por lotes. Um exemplo aqui
lembrado, da questão da Previdência Social, do rea-
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juste, as ﬁlas e ﬁlas enormes nos juizados especiais,
também já foi decidida, mas continua a Justiça Federal
de Primeiro Grau, no caso os juizados especiais, ainda a se ocupar com as questões previdenciárias. São
questões para as quais só a súmula vinculante vai resolver. Não é impeditiva de recurso, porque o juiz pode
simplesmente dizer que não vai aplicar. Não há aquele
ditado que diz que de cabeça de juiz, burla de menino
e urna não se sabe qual o resultado?
Dessa forma, súmula vinculante é o remédio para
essas questões.
Conciliação, questão levantada pelo Deputado Vicente Arruda. Depois posso vir aqui mais amiúde para
conversar a respeito, porque o tempo não vai permitir.
Penso que a partir da determinação constitucional do
juizado de paz, podemos trabalhar uma lei que vai implementar nas bases a conciliação. Poderemos trabalhar
com as uniões de moradores de bairro, com mesas de
conciliação, que podem ser presididas por esses juízes.
A Constituição manda que eles sejam eleitos pelo voto
direto. É a forma de democratizar a Justiça.
Dizermos que, permito-me aqui divergir do nobre
Deputado, o dispositivo, que determina que a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer
lesão a direito individual etc., é inerente à democracia
não quer dizer que tudo terá de ir para o Poder Judiciário. É um direito facultado a todo e qualquer cidadão.
As partes se acertam, com base numa autorização
constitucional e legal, que é o juízo arbitral, praticado hoje no mundo todo. No mundo todo em que se
pratica mais nas questões corporativas entre grandes
empresas que envolvem grandes sumas, ao invés dos
recursos e mais recursos, das bancas e mais bancas,
eles se acertam entre si. E quando vão contratar o
árbitro, eles já estão devidamente contratados entre
si no sentido de que a decisão que for arbitrada eles
vão cumprir.
Essa é uma questão de respeito a um território
privado, que as partes entre si demandam entre si e
resolvem entre si. Então, precisamos estimular esse
tipo de ação. A conciliação é outra história. O Juiz
precisa ter mais atribuição conciliatória, mais poder
conciliatório, porque no Brasil as demandas judiciais
são como as greves. Primeiro, fazemos a greve. Depois de deﬂagrada a greve, vamos agendar a pauta
de reivindicações.
No Brasil, primeiro vamos à Justiça e aí vai, vai,
vai até o Supremo. Depois é que se vai fazer um acordo. Agora, temos esse caso escandaloso das empresas aéreas. Digo escandaloso porque não há mais o
que discutir. Isso já foi discutido várias vezes. O que
a União tem de fazer é sentar e fazer o acordo. Se a
União se julga credora de 10 e a empresa deve 3, vou
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esperar a empresa quebrar para poder pagar os 10 se
ela pode ﬁcar me devendo só 7? Isso é irracional. Qual
o interesse que há por trás disso tudo? Pois bem, o juiz
precisa ter mais atribuição constitucional para também
promover as conciliações, para realizar os acordos.
Eu ousei entrar nessa proposta, porque fui procurado pelo sindicato e por todas as empresas; fui ao
Presidente da República. Num primeiro momento, o
Presidente reagiu que ia recorrer. No segundo, estava
mais receptivo. Ainda perguntei quem ele indicava para
ser o interlocutor do Governo. Indicou o Vice-Presidente, que foi ao meu gabinete. Tivemos uma manhã de
reunião. Não, mas a Advocacia-Geral da União, que
trabalha como se fosse advocacia de empresa privada, vai recorrer. Direito. Está lá o recurso extraordinário
em andamento para eu dizer que não sobe, porque
não tem fundamento constitucional. Depois vem um
agravo e aí é obrigado a subir. E o Supremo um dia
vai dizer, então, que a decisão terminativa do STJ é
que tem valor.
Vai haver oxigênio? Conto esse caso en passant
apenas para demonstrar a importância e a necessidade de o juiz brasileiro ter poderes conciliatórios, atribuições conciliatórias. Porque isso existe na doutrina,
mas não existe no Direito.
Estimado Magistrado, Deputado pelo Tocantins,
Darci Coelho, que já nos deu a honra de representar a
Câmara dos Deputados nas reuniões abertas que estou promovendo desde que tomei posse no Conselho
da Justiça Federal, ﬁzemos isso para mostrar a todos
que não temos medo.
A mesma composição que estava prevista na
reforma, nós nos adiantamos e passamos a reunir o
Conselho da Justiça Federal em lugares abertos – agora mesmo esteve aqui comigo o Deputado do Mato
Grosso do Sul que também representou a Câmara dos
Deputados numa reunião em Dourados —, geralmente,
um teatro municipal, algum lugar em que as pessoas
possam ver a cara dos juízes, a cara dos Presidentes
dos Tribunais Regionais. E temos ai agregado um representante da Câmara dos Deputados – toda reunião
encaminhamos um ofício, e a Câmara manda —, um
representante do Senado Federal, da OAB, do Ministério Público, da Associação dos Juízes. É assim que
estamos fazendo o Conselho da Justiça Federal.
E ﬁquei feliz ontem com a decisão do Supremo
Tribunal Federal, porque isso me deu condições de
pedir às Sras. e aos Srs. Deputados que, no projeto
que vamos enviar ao Congresso Nacional, à Câmara
dos Deputados, sobre o novo formato do Conselho da
Justiça Federal, já oﬁcializemos o Conselho com essa
composição, porque, na prática, isso tem sido positivo,
a sociedade está vendo, está assistindo.
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Não se trata, portanto, de controle externo, mas
tão-somente de dar mais visibilidade e mais transparência às ações do Poder Judiciário.
Aproveito para me penitenciar perante a Deputada
Zulaiê Cobra porque, talvez, não me tenha expressado
bem: o que eu quis dizer foi que nós, brasileiros, temos
o mau costume de deturpar, na prática, as propostas
democráticas. Foi isso que eu quis dizer. Não estou rejeitando as soluções democráticas; ao contrário, acho
que nós não nos podemos conformar com essas deturpações. Esclareço isso.
Quanto a mutirão, foi também a primeira medida que adotei no STJ. A Corte Especial do Tribunal
reunia-se uma vez por mês, de 14h às 18h. Agora,
estamos nos reunindo, por enquanto, duas vezes por
mês, já é muito, das 9h às 18h, direto, em mutirão. E
a moda já começou a pegar nas Turmas. Mas S.Exa.
tem razão: é preciso que ampliemos isso, e também
sou favorável a plantão.
Quando aparece candidato, a lista no STJ, a primeira coisa que perguntamos é: “A senhora ou o senhor
está disposto a morar em Brasília?” “Ah, meus ﬁlhos
já estão até matriculados na escola”. Aí, depois, para
encontrarmos, numa sexta-feira, alguém para despachar uma liminar, sobra para o Presidente.
Mas isso também já não é problema porque já
estamos avançados na tecnologia da informação: tenho aqui uma chave eletrônica, que é um cartão, e
sou Presidente em qualquer lugar, dentro ou fora do
Brasil, porque posso despachar usando a chave eletrônica. O cearense diz que a maior estátua de Iracema do mundo está na praia de Iracema, em Fortaleza. Então, podemos dizer hoje que somos o primeiro
Tribunal do mundo que tem a certiﬁcação digital e a
chave eletrônica.
Este é um problema muito grande para os advogados e para as partes: encontrar um juiz no ﬁm
de semana.
Estou de acordo, temos que trabalhar em mutirões, ter mais Turmas itinerantes na Justiça Federal,
nos Tribunais Regionais Federais, precisamos trabalhar isso.
Finalmente, quanto ao aumento do número de Ministros do Superior Tribunal de Justiça ou de qualquer
tribunal, a minha posição não tem nada a ver com a dos
colegas, porque lá é o contrário, tem é gente a favor de
que se aumente, para trazer o colega, o amigo.
Penso, primeiro, que temos uma questão de despesa pública, o Estado não pode custar mais caro do
que tem custado ao contribuinte. Essa é a primeira
grande resposta.
Segundo, a questão da prestação jurisdicional
tem que ser atacada na base. Imagino dotarmos o
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Brasil com 4 mil Varas da Justiça Federal para que a
União possa comparecer onde o Estado brasileiro não
se faz presente; ampliarmos a possibilidade de termos
mais comarcas na Justiça dos Estados; melhorarmos
os concursos; incluirmos, como condição primeira, um
teste de avaliação psicológica dos juízes, pois não vou
esperar o sujeito matar um para, depois, saber que ele
é doido. Temos que trabalhar isso, o juiz tem que ter um
perﬁl diferente dos demais servidores públicos.
Estou aqui falando nesse tom, mas julgo-me sereno quando vou decidir; procuro controlar-me quando presido; tenho que estar pronto para ouvir as provocações porque, naquele momento, tenho que ser
Magistrado.
Para dirigir no trânsito, se não se passa no teste psicotécnico nem se faz a prova prática. No Brasil,
o psicotécnico é uma balela do último momento, que
é derrubado com uma liminar no mandado de segurança.
Aquele sujeito que subiu em uma torre no Texas
e matou mais de 10 de uma vez, a polícia chegou e o
derrubou com um tiro. Foram examinar seu cérebro,
ele tinha um tumor cerebral.
Não vamos esperar que inteligências sejam confundidas com irritações cerebrais. É preciso que, também, coloquemos no concurso essa exigência prévia,
não só os anos de exercício da advocacia, na prática
forense, prática mesmo, mas também um teste de
avaliação psicológica. Isso é importante.
Pois bem, precisamos trabalhar os concursos de
modo que sejam direcionados para as especializações.
Temos hoje juízes no Brasil que são clínicos gerais,
continuam tendo que ser clínicos gerais. São 15 provas; contrata-se um especialista para cada disciplina,
o juiz tem que ser especialista nas 15 e, no ﬁm, vai
trabalhar, por exemplo, numa Vara especializada em
lavagem de dinheiro, que está começando a surgir, e
ele não sabe tudo sobre isso.
Precisamos direcionar os concursos para a especialização, como é na Medicina e nos outros ramos
das proﬁssões liberais.
Penso que só ampliando as bases da prestação
jurisdicional do Município, com a súmula naquilo que
já foi repetidamente resolvido, aplicado pelo juiz, aí o
juiz vai ter tempo para ser pensador, para ser ﬁlósofo,
para decidir causas e não para ser despachante de
processo, despachante de papel.
Então, Deputado, os gabinetes projetados pelo Dr.
Oscar Niemeyer já não mais comportam; há processos
pelos corredores, até estou invadindo a área do subsolo porque não há espaço para tanto papel.
Aí já vem outra questão: a Justiça sem papel.
Vamos ter que discutir esse assunto depois.
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A propósito, tenho impressão de que já está aqui
na CCJ uma proposta, com o nosso apoio e o nosso
pedido, para instituir o Diário da Justiça on-line. Porque o maior problema dos advogados hoje também é
a Imprensa Oﬁcial. A decisão vai para publicação na
Imprensa Oﬁcial, e o prazo de recurso é a partir da publicação. Com isso, há uma morosidade de meses para
recorrer. A greve de uma semana paralisa o Judiciário
do Brasil por 1 semestre. E não se toma conhecimento
porque o jornal da Imprensa Oﬁcial não vai chegar a
todos os pontos do País.
Já estamos com o Diário da Justiça on-line formatado; já ﬁzemos todos os testes, inclusive aquela
Revista Eletrônica da Jurisprudência do STJ é um ensaio, qualquer advogado hoje pode acessá-la de qualquer parte do País. Só estamos dependendo da autorização legislativa que remete a contagem dos prazos
também para as publicações editadas via on-line pelos
órgãos do Poder Judiciário, ﬁca em aberto. O Código
de Processo Civil diz: “Salvo disposição em contrário,
os prazos contar-se-ão”... Com isso, vamos dar uma
derrubada quilométrica na morosidade judiciária.
Então temos muito o que fazer juntos.
Quero pedir desculpas se, mais uma vez, não me
ﬁz entender bem, mas a minha intenção é trazer contribuição ao Congresso Nacional, em especial a esta
Comissão “ﬁltro” da Câmara dos Deputados, que é a
Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Roberto Magalhães) – A Presidência, mais uma vez, agradece a
V.Exa. e passa a palavra ao Sr. Ministro Vantuil Abdala,
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
O SR. MINISTRO VANTUIL ABDALA – O Ministro Vidigal me disse agora: “V.Exa. não tem mais
nada a dizer?” Eu respondi: “Não tenho, V.Exa. já
disse tudo”. Mas aproveito para saudar, em nome do
primeiro Deputado que abriu essa série de debate,
Darci Coelho, os demais Parlamentares que não tive
oportunidade de cumprimentar ainda hoje: Deputados
Bosco Costa, André de Paula, Ivan Ranzolin, Alceu
Collares, Fernando Coruja. Bom-dia aos senhores. É
uma satisfação tê-los aqui.
Vou procurar ser, novamente, o mais breve possível e me ater a alguns aspectos apenas, retornando
àquele que estou insistindo, ao órgão de conciliação
extrajudicial. É lógico que não se pretende afrontar o
dispositivo que garante o acesso ao Judiciário a todos
para reivindicar um direito lesado. Apenas a Comissão
de Conciliação Prévia estabelece que o trabalhador
tem de passar antes pela Comissão de Conciliação
Prévia e esta tem de marcar audiência de conciliação
no prazo de 10 dias. Ultrapassados esses 10 dias, ele
pode ir a juízo. Ele pode comparecer perante a Comis-
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são de Conciliação e dizer que foi lá apenas para dizer
que não quer fazer acordo, não quer discutir, que quer
ir a juízo pleitear todos os seus direitos quanto a esse
empregador. Pronto. Ele pega o certiﬁcado e diz que
não quer fazer acordo. Ressalvo que a Comissão de
Conciliação Prévia deve ser constituída por sindicato
de empregado e de empregador. Portanto, haverá representantes de ambos os lados e, aliás, nada impede
que o trabalhador seja acompanhado por advogado.
Acho que isso não signiﬁca quebrar o princípio de livre
acesso ao Judiciário.
A Deputada Zulaiê Cobra deu uma idéia que eu
acho que é disso mesmo que precisamos. Esse mutirão poderia ser feito por universitários do quarto e do
quinto ano. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, temos
no Tribunal Superior do Trabalho 200 mil processos.
Poderíamos ter um convênio com as universidades
para que elas ﬁzessem a seleção dos processos. Esses processos aqui dizem respeito ao mesmo tema.
Nós poderíamos julgar por lote. Esses processos aqui
dizem respeito à súmula número tal, cuja matéria já
está tranqüilizada. Nós poderíamos julgar também por
lote. Esses processos dizem respeito a uma empresa e, normalmente, a matéria é repetida. Isso iria nos
ajudar muito.
Eu tenho dito, Sr. Deputado, que eu acho que os
juízes brasileiros se acostumaram sempre a esperar
por solução do Estado, do Parlamentar. Esperar solução
pela lei. Creio que há muita coisa que podemos fazer
internamente. Eu tenho dito que os dados estatísticos
serviram sempre para que o Presidente do Tribunal,
ao ﬁnal do ano, ler o número de ações ajuizadas e
colocar na gaveta e nada mais. Nunca se fez dados
em comparação. Nunca se retiraram desses dados as
conclusões e tomaram medidas.
Esta semana eu estava em reunião com os Presidentes dos Tribunais para demonstrar em quais tribunais, em proporção, houve maior número de recursos
de revista; quais foram os tribunais que mais admitiram
recurso de revista; quais foram os tribunais que tiveram
maior número de agravo de instrumento interposto;
quais foram os tribunais que tiveram maior número de
agravo de instrumento que foi dado provimento.
Então, veriﬁcamos que havia um tribunal cujo
número de recursos subia a 80% dos julgamentos e
vimos que, dos agravos de instrumento que subiram
desse tribunal, mais de 15% eram objeto de provimento, quando a média dos outros era de apenas 6%. Ora,
alguma coisa está errada nesse tribunal que deve ser
discutida, ser examinada. O que está ocorrendo? Por
que esse número de recursos? Por que esse número
absurdo de provimento?
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Esse tipo de atuação é que eu acho que não
tivemos – estou apenas exempliﬁcando – de várias
outras ordens. Eu acho que há muitas medidas que
o próprio Poder Judiciário pode tomar, e talvez esteja
sendo alertado ou, neste momento, desperto, em função exatamente de todo esse debate que a sociedade
está a clamar por um Judiciário mais efetivo, mais expedito e mais dinâmico. E essa reforma do Judiciário,
que veio em boa hora, serviu de motivação para este
grande debate.
Não deveria entrar na questão da eleição, mas
não agüento. Há um dispositivo na Lei Orgânica da
Magistratura que diz que concorrem aos cargos diretivos os juízes em número igual ao desses cargos. Então, se temos Presidente e Vice-Presidente, deveriam
concorrer a esses cargos somente os 2 mais antigos.
Se temos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor,
deveríamos concorrer só a esses.
Nos momentos em que essa matéria é apresentada ao Supremo – e há um caso famoso do Tribunal
de Justiça de Manaus —, ele diz que quem tem que
concorrer são os 2 mais antigos. Está na LOMAR. Mas
temos notícia de que, curiosamente, em alguns Estados não se respeita isso. Há 4 cargos de direção, eles
elegem um, chamam mais um. Agora, há outros em
que todos acabam por concorrer.
No Tribunal Superior do Trabalho, elege-se tradicionalmente o mais antigo, por praxe. Achamos que
é algo extremamente positivo para a nossa Corte.
Achamos que a harmonia na Corte é muito importante para a eﬁcácia da prestação jurisdicional. Naturalmente, se dois terços recusarem o mais antigo,
eleger-se-á outro.
Agora, eu ﬁco a pensar: aqui na Câmara, exemplo
que foi citado, quem elege o Presidente? São os membros da Casa. O suplente que não está em exercício
não vota; os servidores não votam. São os membros da
Casa que elegem a direção da Casa. O juiz de primeiro
grau é “corrigido”, entre aspas, pelo juiz de segundo
grau, principalmente pelo corregedor, que normalmente
é um dos candidatos a Presidente. Ora, o corregedor
é humano, não terá uma certa diﬁculdade? Se ele for
um corregedor que os jurisdicionados dele, os juízes
entenderem que é rigoroso, está fora do páreo. Democracia demais, em certas circunstâncias, é perigoso.
Lembremos o exemplo do Hospital do Servidor Público em São Paulo. O que ocorreu com aquele hospital
quando quis fazer a eleição por todo mundo? Ou as
eleições nas universidades, o que ocorreu?
De tal maneira, senhores, eu não deveria entrar
nessa área, mas, com todo o respeito, como disse no
início da minha exposição, repito: a pior das políticas
é exercida pelo juiz. Se já há política em eleição de
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regional, que eu acho que deve ser limitada mesmo,
se ampliarmos para uma eleição com todos votando,
inclusive juiz substituto, vamos ter uma política muito
maior ainda.
Era o que eu tinha a dizer.
Agradeço a atenção.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Com a palavra o Dr. Collaço.
O SR. RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO
COLLAÇO – Deputado Darci Coelho, a primeira indagação que V.Exa. faz a respeito da prerrogativa de
função certamente motivará um amplo debate na Comissão de mérito. A matéria é absolutamente polêmica, porque, efetivamente, foram apresentados alguns
dados relativos, se não me engano, a ex-Presidente
de Banco Central que depois que deixou o cargo estava respondendo simultaneamente a mais de mil
processos espalhados pelo Brasil, e sem a cobertura
da assessoria jurídica oﬁcial do banco ele não tinha
condições de contratar advogado para fazer frente a
todas essas ações.
Se esse é um aspecto relevante, eu, de qualquer maneira, acho que os senhores precisarão fazer
uma reﬂexão muito profunda no sentido do texto atual
quando inclui, entre as ações com foro especial, a ação
popular, porque a ação popular, por excelência, é um
instrumento de cidadania colocado à disposição do
cidadão, e na medida em que o cidadão tivesse que,
para entrar com uma ação popular, se dirigir ao Supremo Tribunal Federal, teríamos, na minha visão, do
ponto de vista prático, uma limitação muito expressiva
da possibilidade do ajuizamento de ação popular.
Embora discutível em alguns outros aspectos, parece-me que, no âmbito da ação popular, o foro especial seria contraproducente em relação à possibilidade
que cada cidadão tem hoje de ajuizar uma demanda
no local onde reside, na justiça em que é mais próxima de si. Então, sobre esse ponto, já tenho condição
de manifestar-me tranqüilamente.
Em relação à manifestação do Deputado Vicente
Arruda, concordo absolutamente. Quando criamos comissões de conciliação extrajudiciais, estamos, muitas
vezes, na idéia de agilizar, criando apenas mais uma
instância que vai, no fundo, complicar a prestação jurisdicional, porque as partes não aceitam o resultado
da conciliação extrajudicial e trazem aquele conﬂito da
conciliação extrajudicial para a discussão em juízo, por
conta da cláusula constitucional que diz que nenhuma
matéria pode capar a apreciação judicial.
Por isso, Deputado, acho que a solução para
isso – e V.Exa. chega a apontar nesse sentido – é
que essas comissões, ainda que ﬁquem presididas
por juízes leigos, o que certamente barateia o custo
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dessa instituição, funcione dentro do Judiciário, porque aí, com a homologação judicial, quer dizer, se o
resultado da conciliação for homologado pelo juiz, a
parte passa a ter um título, que dá agilidade e eﬁcácia
para poder pleitear o direito que foi transigido na sua
conciliação. Então, parece-me muito oportuna a sua
manifestação.
Em relação aos inúmeros exemplos que têm
sido apresentados aqui sobre as vantagens da súmula vinculante, também acho que é preciso fazer
considerações em sentido contrário. Vou valer-me de
um exemplo também muito rumoroso aqui no País, o
caso do Palace ll.
Todos acompanhamos o esforço e a luta da associação de moradores para conseguirem vender um
dos hotéis que serviria para pagar a indenização das
pessoas que moravam nos prédios que caíram. Todos
acompanhamos isso. E no instante em que essas famílias conseguiram, pelo trabalho da associação de
moradores, obter a venda do prédio, todos acompanhamos o poder público federal, a União, se habilitar
para receber o crédito, alegando que a jurisprudência
indica que, nessa circunstância, havia de se dar preferência ao crédito tributário federal.
Essa é uma matéria da jurisprudência. A jurisprudência dominante indica que quem deveria receber aquela importância era a União, em prejuízo das
famílias que levaram o processo, que lutaram e que
conseguiram vender o Palace. O juiz decidiu contra a
jurisprudência. Eventualmente essa poderia ser uma
matéria sumulada e o juiz teria que decidir contra a
súmula exatamente para fazer justiça em um caso
concreto. Não havia cabimento privilegiar a União, que
assistiu passiva a todo o drama familiar, que assistiu à
associação dos moradores lutar para conseguir vender
aquele patrimônio, e na hora que o patrimônio se transformou em dinheiro dizer: “Não, a jurisprudência indica
que esse dinheiro precisa ser entregue para a União e
as famílias vão aguardar a existência de eventual outro
patrimônio para fazer efeito à indenização”.
Ali o juiz decidiu contra a jurisprudência, ali o juiz
teria decidido contra a súmula, mas o juiz teria decidido
de acordo com o senso de justiça não só reinante no
Poder Judiciário, mas, na verdade, presente na média
da população brasileira, tanto que, apesar de ser uma
decisão que contrariou a jurisprudência, foi objeto de
aplauso geral, amplo e irrestrito.
Quanto a este tema da eleição direta não é só o
Presidente do TST, Vantuil Abdala, que se sente tentado, também nos sentimos tentados a falar sobre isso.
O Presidente Vantuil é uma pessoa que respeito muito.
Toda a magistratura do trabalho respeita e aplaude a
gestão de S.Exa.
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A questão apresentada é: como o corregedor
vai fazer correição do juiz se houver eleição? Pois é,
o problema é que hoje o corregedor só faz correição
vertical, só faz correição para baixo, o corregedor não
faz correição horizontal. Então, se há hoje déﬁcit de
correição no Poder Judiciário, não há déﬁcit de correição dos juízes de 2º grau em relação aos juízes de 1º
grau, há déﬁcit de correição horizontal, entre os juízes
do mesmo patamar, por conta, eventualmente, de um
compromisso mais restrito, que é o eleitoral, estabelecido somente entre os desembargadores.
Outro argumento que considero importante, conforme foi dito pelo Ministro, é que não só os 2 mais
antigos concorrem. As pessoas passam a considerar
que a presidência de um tribunal é um cargo honoríﬁco, de homenagem. Na verdade, dirigir um tribunal
é muito mais do que isso. Conforme disse o Ministro
Vantuil, é fazer veriﬁcações de percentuais de julgamentos de tribunais. É ver o que está funcionando e o
que não está funcionando.
Esse sistema puro de antigüidade leva, muitas
vezes, à presidência de tribunais pessoas que não têm
nenhum apetite administrativo, não têm nenhuma vontade, não têm desejo de modernizar a administração.
Estão ali porque, pelo fator de antigüidade, um dia vão
ser presidentes de tribunal. Consideram aquilo um direito que a Constituição outorgou a eles.
Por isso, faço essa divergência com o mais absoluto respeito, registrando também que, muitas vezes,
temos à frente dos tribunais pessoas que são talhadas,
têm vocação administrativa, como é o caso da Mesa.
Obrigado.
A SRA. DEPUTADA ZULAIÊ COBRA – V.Exa.
não vai responder o Deputado Vicente Arruda, Presidente. S.Exa. fez uma provocação a V.Exa., dizendo que
o Ministério Público pode ter eleição e juiz não; que o
juiz é muito mais importante que o Ministério Público.
O SR. RODRIGO TOLENTINO DE CARVALHO
COLLAÇO – Eu vou responder, porque os ganhos que,
na nossa visão, a eleição pode proporcionar são, em
um primeiro momento, na atividade meio. Quer dizer,
nós teríamos planos de gestão, o que tem ocorrido no
Ministério Público.
O Ministério Público tem ampliado a sua atividade ﬁm por conta de avanços na atividade meio. De
acordo com a nossa concepção, isso ocorreria também
no Poder Judiciário. Nós introduziríamos conceitos de
gestão, disputa administrativa. Certamente, em um segundo momento, isso teria reﬂexo direto e absoluto na
prestação jurisdicional, que é a atividade ﬁm.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Nós vamos conceder a palavra aos últimos
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Deputados e depois devolvê-la aos eminentes expositores para suas considerações ﬁnais.
Antes, porém, quero me manifestar, Deputada
Zulaiê Cobra. Não posso deixar de fazer uma intervenção em um minuto, porque fui eleito Procurador-Geral
de Justiça em 3 oportunidades. Participei da luta na
Constituinte, como Presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pela eleição
do Procurador-Geral de Justiça. Tenho uma avaliação
crítica do processo eleitoral. Penso que o tema tem de
ser muito melhor debatido. As eleições para Procurador-Geral de Justiça e Corregedor do Ministério Público
têm trazido conseqüências que não são as melhores
para a instituição nem para a sociedade.
Passo a palavra ao Deputado Antonio Carlos
Magalhães Neto. Em seguida, ouviremos os Deputado
Luiz Eduardo Greenhalgh, Alceu Collares e Fernando
Coruja. Peço-lhes que sejam breves para que os Ministros possam responder os questionamentos e nós
encerrarmos a nossa audiência.
Com a palavra o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
O SR. DEPUTADO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados;
Sr. Ministro Edson Vidigal; Sr. Ministro Vantuil Abdala;
Dr. Rodrigo Tolentino de Carvalho Colaço, Presidente
da Associação dos Magistrados Brasileiros: quero cumprimentar a todos, parabenizar-lhes pelas brilhantes
exposições e reaﬁrmar a necessidade de realização
desta audiência pública na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania.
Aproveito, Sr. Presidente Biscaia, para fazer um
protesto. Peço a V.Exa. que o encaminhe ao Presidente
da Casa. Esta audiência não está sendo ﬁlmada pela
TV Câmara. Uma série de audiências menos importantes ocorrem nas Comissões Temáticas da Casa.
Nelas discutem temas muito menos relevantes, que
não interessam à Nação. No entanto, ou são transmitidas ao vivo ou são ﬁlmadas para posterior reprodução. Na minha opinião, trata-se de desrespeito à
Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Se for
preciso, farei em plenário a reclamação ao Presidente
Severino Cavalcanti.
Entrando na discussão da matéria, não vejo qualquer tipo de inconstitucionalidade nessa proposta de
emenda à Constituição. A nossa competência, neste
momento, é justamente analisar a admissibilidade da
PEC. Discordo de qualquer tipo de levantamento em
relação à quebra do monopólio da jurisdição. Não vejo
nenhum risco para a quebra do monopólio. A proposta é constitucional. Debruçamo-nos, durante todo o
debate, na discussão de mérito. É inevitável que isso
ocorra. Até porque a maioria dos Deputados tem for-
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mação jurídica, acompanha de perto a prestação jurisdicional do nosso País.
Sr. Presidente, observo que os 2 maiorias problemas da Justiça brasileira são o acesso e a permanência.
A questão do acesso tem sido pouco discutida, sobretudo o favorecimento àqueles que não têm
oportunidade nem condição de contratar boas bancas
jurídicas para serem defendidos nos processos. Infelizmente, acabam sendo prejudicados. São as pessoas
de menor poder aquisitivo, menos favorecidas. Essa
discussão não está na pauta, não está na ordem do
dia. A matéria não foi discutida na reforma do Judiciário, não foi transformada em objeto de qualquer tipo
de alteração legal. Precisamos ter um pouco de sensibilidade para discutir o acesso à Justiça brasileira por
parte dos menos favorecidos.
O segundo problema refere-se à permanência, à
morosidade da prestação jurisdicional no Brasil. Vejo
que duas coisas podem ser feitas imediatamente. A
primeira é a adoção integral, completa e irrestrita da
súmula vinculante. Particularmente, não sou a favor da
súmula impeditiva de recurso. Na minha opinião, é um
paliativo. Só vamos desafogar os tribunais superiores
do Brasil se adotarmos a súmula vinculante.
É evidente que, se foi adotada a súmula, houve
um processo prévio de debate, de convencimento dos
tribunais que a formularam. Parece-me claro que os
Ministros que alcançam as Cortes Superiores o fazem
depois de longo processo de avaliação. São pessoas
efetivamente renomadas e de grande poder jurídico.
Entendo que estejam capacitadas para, em todos os
assuntos, inclusive de Direito material, estabelecer as
súmulas, depois que as decisões forem reiteradamente conﬁrmadas. A súmula impeditiva de recurso pode
ser um primeiro passo, um avanço, mas precisamos
ter coragem de aprovar a súmula vinculante. Essa é
uma alternativa.
A outra alternativa é discutirmos imediatamente
uma ampla reforma processual no Brasil. E o fórum
mais adequado, Presidente Antonio Carlos Biscaia, é
a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Não podemos conviver com as codiﬁcações processuais que, infelizmente, servem para a procrastinação.
Precisamos de um Direito Processual mais racional. O
Direito Processual brasileiro não é racional. Por isso,
no debate acerca da regulamentação infraconstitucional – a Deputada Zulaiê Cobra, minha Presidenta,
não está mais presente; eu sou membro da Comissão
—, houve a sugestão de que ﬁzéssemos um trabalho
conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania para discutir a reforma processual.
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Vejo que não haveria motivo, como observa o
Presidente Vidigal, para aumento excessivo das despesas públicas. É impossível aumentar o número dos
Ministros nas Cortes Superiores. A forma efetiva de se
combater o gasto público no Brasil é a partir de uma
decisão política do Governo Federal, no sentido de
melhorar a máquina pública do Poder Executivo. Essa,
sim, inchada, ineﬁciente e responsável pelo desperdício de recursos do contribuinte brasileiro.
Eu até seria favorável ao aumento dos Ministros
e a que se dê mais condições estruturais para o funcionamento dos tribunais. Por outro lado, também sou
favorável a que se cobre mais da Justiça brasileira, a
ﬁm de que ela seja mais transparente.
Acompanhei com preocupação a ação direta de
inconstitucionalidade apresentada pelo Supremo Tribunal Federal contra o Conselho Nacional de Justiça.
Entendo que o Conselho Nacional de Justiça não pode
ter poderes jurisdicionais, mas representa um avanço
efetivo para o aprimoramento da prestação jurisdicional no Brasil.
Todos os poderes são ﬁscalizados. Nós, do Poder
Legislativo, somos os mais ﬁscalizados. A imprensa
do País inteiro acompanha diariamente cada passo
nosso e cada decisão tomada nesta Casa. O Poder
Executivo também é ﬁscalizado. O Poder Judiciário
ainda está um pouco fechado. É evidente que o Conselho Nacional de Justiça é um passo importante para
que isso ocorra.
Em relação à reserva aos juízes para ascensão
aos Tribunais Superiores, não vejo nenhuma inconstitucionalidade. A discussão é de Direito material, de
mérito. É conveniente ou não? Sou contra a reserva.
Seria a favor se, por exemplo, estipulássemos que,
para a ascensão, houvesse um prazo de permanência
daquele que ingressou no Tribunal Inferior, no exercício da sua atividade. Ele só poderia ascender a um
Tribunal Superior depois de determinado tempo – “x”
anos – ﬁxado na lei. A partir daí, estaria perfeitamente
habilitado para a ascensão.
Quanto à eleição para presidente dos tribunais,
penso que ela não pode ser livre. Tem de ocorrer apenas entre os membros da Corte. Concordo com o Ministro Vantuil Abdala, quando aﬁrma que a pior política
é a do Judiciário. Imaginem se houvesse uma abertura
para que a eleição fosse direta pelos juízes. Cada um
que pretendesse chegar ao posto de presidente partiria
para uma campanha eleitoral dentro da Corte, diante
de seus possíveis eleitores. Isso seria péssimo para
a Justiça do Brasil.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que estamos
avançando e dando um passo importante. O Relator
da matéria, Deputado Roberto Magalhães, vai consi-
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derá-la admissível, não tenho dúvida. Mas o Ministro
Vantuil Abdala fez uma observação importantíssima:
algumas soluções só podem se adotadas por meio das
leis; outras podem ser adotadas por decisões internas,
por decisões ﬁrmes de cada tribunal, de cada corte,
de cada Poder. Eu acredito muito mais nas decisões
internas. Assim como defendo as decisões internas do
Poder Legislativo, penso que o Poder Judiciário precisa
tomar suas próprias decisões para que a Justiça do
Brasil seja mais célere, mais justa e mais acessível.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Obrigado, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
Concedo a palavra ao Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh.
O SR. DEPUTADO LUIZ EDUARDO GREENHALGH – Sr. Presidente, é sempre uma honra e um
prazer renovados assistir, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a uma audiência pública com a presença de tão ilustres representantes do
Poder Judiciário.
Cumprimento o Ministro Edson Vidigal, que preside o Supremo Tribunal Federal. S.Exa. tem memorável
passagem por esta Casa e por esta Comissão. Cumprimento o Ministro Vantuil Abdala. Acompanhamos a
sua trajetória e a sua gestão à frente do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento o Juiz de Direito Rodrigo Tolentino de Carvalho Colaço, novo Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros. Congratulo-o
por algumas de suas posições.
Sr. Presidente, a esta altura dos acontecimentos
a nossa Comissão já fez as perguntas mais pertinentes
ao tema. Sei qual é a posição dos ilustres debatedores, expositores, convidados. Gostaria de apresentar
algumas questões que considero importantes. Não vejo
contradição em se ter a súmula vinculante e a súmula
impeditiva de recurso. Penso que elas se complementam e podem coexistir no sistema jurídico brasileiro.
Comecei criticando, no debate da reforma do
Judiciário, a adoção de súmulas vinculantes, porque
achava que elas poderiam engessar. Fui modiﬁcando essa minha posição. Hoje sou ardoroso defensor
da súmula vinculante, para ser sincero com todos os
companheiros da Comissão.
Não se pode discutir a reforma da estrutura do
Judiciário sem que seja discutida a reforma da legislação vigente no Brasil. É ela que possibilita aquilo que
o Ministro Edson Vidigal chamou de entulhamento da
Justiça.
Para tristeza nossa, em geral, os recursos protelatórios eram esgrimidos por quem tinha a obrigação
de reconhecer o Direito material e tornar as sentenças
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deﬁnitivas. Quem mais protela é o Estado brasileiro,
que torna inviável a possibilidade de execução, em
vida, do demandante.
Tenho profunda admiração pelo atual AdvogadoGeral da União, mas não me conformo com a política da
Advocacia-Geral da União na reiterada pertinência de
protelar a execução de sentenças decidas sem nenhuma controvérsia. É impressionante essa situação.
Seria bom que pudéssemos, no âmbito da reforma do Judiciário e também da reforma processual,
restringir o uso abusivo de recursos protelatórios. Isso
desafoga o Judiciário e lhe dá mais rigidez.
Penso que súmula vinculante não se contrasta
com súmula impeditiva de recurso. Elas se completam.
Se for possível, vamos trabalhar para que as duas sejam aprovadas.
O Ministro Edson Vidigal falou do seu esforço
em fazer a arbitragem, a negociação entre as partes nas demandas dos milhares de processos que já
estavam postos no Judiciário. Na minha opinião, deveríamos também considerar como parte integrante
da reforma do Judiciário aquilo que pudermos fazer
antes de a demanda ser posta ao Judiciário. Essa é a
conciliação prévia. Não vejo nenhum pecado capital
no fato de que o instituto da conciliação prévia, muitas
vezes, possa usar pessoas que não estejam dentro do
sistema judiciário brasileiro. Acho que os sindicatos,
as confederações, os órgãos de classe, a Ordem dos
Advogados, o CREA podem ajudar nisso. É importante que tenhamos a possibilidade de resolver conﬂitos
antes que eles cheguem ao Poder Judiciário.
Quanto à observação feita pelo Dr. Collaço, não
vejo por que a Justiça, numa situação dessas, não
possa homologar. Para que ela homologue um acordo desses, não precisa a conciliação prévia integrar o
sistema administrativo do Poder Judiciário.
Devemos acelerar o conhecimento em relação à
possibilidade de consolidação de um pouco mais de
Direito oral. O nosso Direito, o nosso processo e as
nossas decisões são escritos. E a sustentação oral
é para o júri, por 15 minutos, 10 minutos. Penso que
deve haver a possibilidade de alargar, talvez, nos juizados de instrução, na conciliação prévia uma parte
maior daquilo que não esteja escrito, que seja aﬁrmado oralmente.
Com essas considerações, renovo o prazer de
estar aqui. Quero me associar às preocupações do
Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
Na minha opinião, é um absurdo, Sr. Presidente
– tenho de tomar cuidado com o que falo para não ser
mal interpretado —, que em sessão histórica desta Comissão, em que estão presentes renomadas pessoas
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das Cortes Superiores, não haja transmissão direta
desta reunião, cobertura oﬁcial da Casa.
Então, associo-me simplesmente à observação
feita pelo Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
De fato, o povo brasileiro perdeu a compreensão desse assunto.
Tenho certeza de que V.Exa. agiu bem, Sr. Presidente, ao designar o Deputado Roberto Magalhães.
S.Exa. é, sim, como disse o Dr. Collaço, no início da
sua intervenção, a garantia de combatermos o bom
combate nesse assunto, nessa PEC que volta.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, pela brilhante intervenção.
Tem a palavra o Deputado Alceu Collares, representante do nosso Rio Grande do Sul.
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES – Sr.
Presidente, ﬁco muito grato pela oportunidade.
Quero cumprimentar os Ministros Edson Vidigal,
Vantuil Abdala e o Juiz de Direito Rodrigo Tolentino de
Carvalho Collaço. Sinto-me gratiﬁcado por estar presente a este debate tão importante de matéria que diz
respeito às angústias da população brasileira.
O nosso Judiciário tem sido muito criticado, ao
longo da própria história, por uma série de fatores – o
fundamental é a morosidade. Em qualquer lugar que se
vá ouvem-se criticas a respeito da morosidade dos julgamentos de ações – às vezes, levam 20, 30 anos.
Já fui advogado militante; hoje sou só advogado.
Veriﬁco que estão faltando, provavelmente, por parte da
direção do Judiciário, quadros comparativos para ver
o número de ações de cada juiz no Brasil e o número
de ações de cada juiz na América Latina, na Europa
etc. Tenho alguns levantamentos. Chega-se ao absurdo de 100 ou 200 ações, em média, na Europa, e de
1.500 a 2.000 mil ações no Brasil.
Ora, qual é o juiz que tem possibilidade de dar
conta da sua tarefa, da sua função, no exercício pleno
do seu cargo? Ele ﬁca ali um tempo e continua deixando nas prateleiras uma quantidade muito grande
de ações.
A outra questão diz respeito ao Processo Civil e
ao Processo Penal. Enquanto não resolvermos a atualização e a modernização desses instrumentos, que
são muito antigos, teremos diﬁculdades.
O terceiro ponto diz respeito à alarmante informação do Ministro Vidigal de que é o Poder Público que
entulha – Municípios, Estados, União, administração
direta e indireta. Não há ação alguma que, perdendo, seja capaz de cumprir a sentença. O recurso é o
instrumento que permite ao advogado desses entes
pelo menos ter um tempo a mais para a expectativa
de uma decisão.
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Sempre fui contra a súmula vinculante. E devo
dizer, com essa pequena prática que tive, nos 20 anos
de advogado, que todas as reformas que estão sendo
feitas não atingem a essência da questão. Estamos
com alguns remendos muito superﬁciais no Poder Judiciário. A súmula vinculante não é o remédio capaz
de resolver a questão. Poderá ajudar. Mas ela pode se
transformar no instrumento a que se referiu o nosso
juiz de direito, no caso daquela comunidade que arrumou dinheiro para fazer a reconstrução ou assumir
a responsabilidade pela reabilitação habitacional do
enorme prejuízo que teve. Se fosse aplicada a súmula
vinculante, é evidente que a União teria preferência,
prioridade. Como resolver, em determinados casos, a
injustiça que se pratica aplicando-se a súmula vinculante? Quanto ao Conselho de Controle Externo do
Judiciário, tenho muitas dúvidas acerca da sua eﬁcácia
em relação à rapidez na prestação jurisdicional.
Outro dado é que não há no mundo nenhum país
com rapidez na prestação jurisdicional. Se há um poder
que demora mais um pouco no atendimento das demandas sociais, é o Judiciário, porque é da sua natureza. Não vou esperar que o juiz me dê uma sentença
em 24 horas. Tenho a expectativa de que ele estude
bem a matéria, que recolha a matéria de prova, que
dê oportunidade à ampla defesa para, depois, fazer o
julgamento. Terei, então, tranqüilidade no julgamento
daquele que está ali tratando do meu bem maior – no
caso, a liberdade ou o patrimônio. Então, veriﬁco que
estamos apenas fazendo alguns remendos.
Sou autor de uma emenda constitucional que
modiﬁca totalmente a estrutura de indicação daqueles
que vão integrar o Supremo Tribunal Federal. Acho que
a cúpula do Poder Judiciário não pode ser política. É
de uma gravidade muito feroz.
Houve uma época, não muito distante do momento em que estamos vivendo, em que o Presidente era
considerado o Líder do Governo no Supremo. Como
eu sou meio disparatado, pedi a outro: “Ora, seja Líder
da Minoria aqui”. E esse Líder do Governo tem jogado
sozinho. Ele dá as cartas e joga sozinho. Dá informações até para o nosso Presidente, que estava muito
entusiasmado com a sua eleição. E não poderia ser
de outra forma, porque a eleição dele foi um desastre
ecológico, foi um problema seríssimo. Queira Deus que
não coloque em risco as instituições nacionais. Sempre estive contra o Partido dos Trabalhadores, porque
apanhei muito como Governador do PT. Mas, nesta
Casa, votei no Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh
pela coerência, pelo respeito à proporcionalidade, à
maioria. Votei com o candidato do PT. Prometi também
não votar mais, a não ser que as coisas ocorram de
forma muito contundente.
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Quero dizer que estamos arranhando. A reforma
tributária chega a ser uma vergonha. Na reforma da
Previdência, tudo é feito a toque de caixa.
Sabem o que acontece com a reforma da Previdência, além do prejuízo dos aposentados e pensionistas? Os velhos estão brigando, desﬁlando aqui em
Brasília, e vão ter um reajuste de 6%, enquanto o normal deveria ser de 15%, 15,5%. Foi provado há pouco
que a inﬂação para o idoso é muito maior do que para
o não-idoso: de 226%, em 10 anos, enquanto que para
o outro é de 176%. Por quê? Porque nós, que temos
cabelos brancos, precisamos de remédios, de consulta,
de uma série de coisas. De carinho, precisamos muito
mais, não é? É da natureza da velhice.
Sr. Ministro, ao encerrar, cumprimento V.Exa.
pela intervenção oportuna, eﬁciente e eﬁcaz que fez
em relação à defesa da VARIG. O que o Governo está
fazendo com aquela empresa não é correto.
Vou apresentar-lhe um dado. Eu era Governador
e, em agosto de 1991, realizamos uma grande reunião
para a solenidade do movimento da legalidade. O Brizola, que era Governador do Rio, fez uma espetacular observação. Naquela época, em 1º de agosto de
1991, ele disse: “Não é justo o que estão fazendo com
a VARIG, com esse homem que eu sempre admirei, o
Rubem Berta. O Collor abriu o mercado de transporte
aéreo para duas poderosas empresas internacionais
americanas que vão liquidar com a VARIG”. Começou ali o inferno astral da nossa VARIG. E V.Exa. tem
agido muito bem.
O nosso Vice-Presidente é um homem extremamente sério. Parece que ele está aprendendo o jogo
de cintura dos que vêem diﬁculdade para tomar uma
solução imediata. Ontem, numa reunião, ele nos disse:
“ Todo esse grupo deve ir ao BNDES e falar com fulano. Peçam uma audiência lá”. Eu disse: “Presidente, o
senhor sabe como eu fazia, quando era Governador?
Eu telefonava para o Banco do Rio Grande do Sul e
dizia que iria até lá um grupo, cujo problema eu tinha
interesse em que fosse resolvido dentro da forma técnica e da lei”. E não é que o homem fez isso? Eu lhe
dou esta notícia: provavelmente serão encaminhados
os 300 milhões de dólares de que precisamos para resolver o problema da VARIG. Mas quero cumprimentar
V.Exa. pelo que tem feito.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Muito obrigado, Deputado Alceu Collares.
Vamos à nossa última intervenção parlamentar.
Concedo a palavra ao Deputado Fernando Coruja,
médico e doutor em Direito. S.Exa. é representante do
PPS do Estado de Santa Catarina.
O SR. DEPUTADO FERNANDO CORUJA – Obrigado, Presidente.
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Quero saudar rapidamente os Ministros Edson
Vidigal e Vantuil Abdala e o meu conterrâneo, Dr. Rodrigo Tolentino de Carvalho Collaço.
Como a maioria das perguntas já foi feita, vou
fazer apenas uma rápida abordagem.
Estou muito na linha do Deputado Greenhalgh.
A discussão da reforma do Judiciário começou no
mandato passado. Vejo que o Deputado Collares está
na mesma linha, porque S.Exa. gritava muito contra a
súmula vinculante. E nós também. Depois de participar
dos debates e ouvir vários argumentos, já estou quase
mudando de lado também nessa questão.
Sobre a eleição, vale ressaltar que a democracia
tem seus defeitos e suas qualidades. Foram apontados
problemas dessa ordem. É evidente que há problemas
de toda ordem. Talvez, se pegássemos uma pessoa
qualquer para administrar o Brasil ou a Câmara dos
Deputados, seria muito melhor. Mas o processo democrático é importante e necessário. Sou defensor
da tese de que é preciso que haja eleição direta. Vou
mais na linha do Dr. Collaço.
Quanto à lentidão do Judiciário, vários pontos
foram abordados. As medidas provisórias também entulham o Judiciário. Nós deixamos que elas evoluam.
Mas muitas coisas podem ser consertadas fora do
próprio Poder Judiciário.
Quero fazer uma pergunta. Nós aprovamos, na
Emenda nº 45, o inciso LXXVIII do art. 5º, que diz explicitamente: “A todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
O parágrafo 1º diz que as normas deﬁnidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Essa norma, que foi incluída, já está em vigor. Já tem
aplicação imediata pelos juizes de todo o Brasil. Então, temos um instrumento poderoso para começar a
discutir essas questões, que podem ser utilizadas por
qualquer cidadão. Não ouvi notícia de que alguém já
tenha usado esse dispositivo. Queria saber qual é a
sua opinião a esse respeito.
Gostaria de fazer uma pergunta em relação à
súmula. O Ministro Vidigal apresentou quais são os
maiores recorrentes entre o pólo passivo e o pólo ativo.
E aí nós temos o Governo, os bancos, mais uma grande empresa nacional. A preocupação com a súmula
sempre foi no sentido de que os poderes do sistema
ﬁnanceiro e do Governo fossem maiores nos Tribunais
Superiores, no Supremo Tribunal Federal do que nos
Juizados de primeiro grau e nos Tribunais Inferiores.
Se temos o banco de um lado, de outro lado temos
um coitado que está pagando juros absurdos. Temos o
Governo de um lado; de outro, o aposentado. Na ver-
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dade, essas ações não são só dos bancos; elas são
do banco e do Governo.
Fico preocupado com a questão e até penso em
votar agora na súmula vinculante do STJ. Será que
não vai haver inﬂuência do sistema ﬁnanceiro, maior
do que a que já existe? Não me reﬁro a inﬂuenciar o
juiz. Mas há advogados melhores, há mecanismos de
qualquer ordem para haver inﬂuência. Será que isso
não vai fazer, com o tempo, com que sejamos mais
injustos com a súmula vinculante? Parece que talvez
cometamos mais injustiças.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Vamos inverter a ordem.
Concedo a palavra ao Dr. Rodrigo Tolentino Carvalho Collaço para sua intervenção ﬁnal.
O SR. RODRIGO TOLENTINO CARVALHO
COLLAÇO – Deputados Antonio Carlos Biscaia e
Roberto Magalhães, a AMB, acima de tudo, agradece
a V.Exas. a oportunidade, cumprimenta-os pela iniciativa e deixa registrada, mais uma vez, a sua absoluta
segurança em relação aos debates que estão sendo
travados nesta Comissão.
Nós, que estamos no movimento associativo
há bastante tempo, temos percebido que, desde que
o Poder Judiciário foi colocado no centro dos debates, a profundidade das discussões na Câmara dos
Deputados tem aumentado bastante em relação a
essa matéria.
Há tempos, tínhamos diﬁculdade de encontrar
Deputados que tivessem interesse no assunto e conhecimento mais profundo dele. Normalmente, nos vôos
para Santa Catarina, encontro o Dr. Fernando Coruja,
médico e conterrâneo. Observo que, no avião, em vez
de ler literatura médica, S.Exa. lê livros de Direito. Então,
se um médico está entendendo de Direito, imaginem
os senhores que são da área e têm experiência. Esse
é um fator de muita tranqüilidade para nós.
Essa tranqüilidade se reﬂete na percepção que
estamos tendo aqui da compreensão da Comissão de
que não é só a reforma do Judiciário que pode resolver o grande problema da Justiça, que é a morosidade.
Essa compreensão é fundamental. Um conjunto de
projetos de lei vem a esta Casa para agilizar o sistema processual.
Concordo com o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, quando se refere ao esforço para que o nosso
sistema processual seja modiﬁcado. Talvez tenhamos
de parar de pensar em alterações pontuais, porque o
sistema é coerente, não é produzido para ser rápido.
Quando ﬁcamos com reformas pontuais, acabamos
inﬂuenciando a coerência do sistema. Talvez precisássemos pensar num novo sistema processual e, depois,
numa nova cultura judicial.

21420

Quinta-feira 26

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Foi dito aqui que o juiz espera sempre muito do
Estado e do legislador. Tivemos a experiência do Juizado Especial, em que o legislador deu ao Poder Judiciário o instrumento eﬁcaz para valorizar o princípio
da oralidade, da simplicidade. Mas a cultura jurídica
do juiz, do advogado e do promotor transformou a experiência do Juizado Especial numa experiência burocratizada, idêntica à da Justiça Comum. Parece-me
que essa compreensão é fundamental.
O Deputado Alceu Collares fez observações importantes. Em 2003, ingressaram na Justiça Estadual
brasileira 12 milhões de novos processos. Em 2004,
o número foi um pouco maior. É inacreditável! É espantoso! Certamente, para chegarmos a esse número,
temos de levar em consideração que o Poder Judiciário
é muito mais utilizado pela sua ineﬁcácia do que pela
sua eﬁcácia. As pessoas estão vindo ao sistema para
tirar proveito da sua desfuncionalidade, da sua falta
de eﬁcácia. Isso é evidente, porque não temos como
acreditar que, num país como o Brasil, surjam 12 milhões de conﬂitos entre pessoas, ou entre pessoas e
Estado, ou entre pessoas e sistema ﬁnanceiro, num
patamar tão elevado.
Quanto à consideração do Deputado Fernando
Coruja, também não tenho conhecimento de nenhum
mecanismo cobrando do Estado a razoável duração
do processo. Mas isso, sem dúvida alguma, é mera
questão de tempo. O legislador constituinte estabeleceu que cada cidadão tem direito a razoável duração
do processo, e isso concretamente não ocorre. Então,
em breve passaremos a ver o Poder Público sendo cobrado para tomar ações administrativas que permitam
que a duração do processo seja razoável. Mas também
o veremos ser acionado para indenizar os prejuízos
que as pessoas têm em razão da demora processual.
Essa disposição do Legislativo em discutir profundamente as matérias é fundamental.
Muitas vezes, as pessoas reclamam de decisões
contraditórias do Poder Judiciário. Mas também temos,
hoje em dia, dentro de textos legais, alguns dispositivos
que são de difícil interpretação e que acabam gerando essa inﬁnidade de interpretações diferentes. Nesse
texto, por exemplo, está estabelecido que os juízes que
comporão os tribunais regionais federais serão preferencialmente escolhidos dentro da sua região. As expressões “preferencialmente” e “sempre que possível”
tradicionalmente geram problemas dentro do Judiciário,
porque o grau de subjetividade da análise do que seja
“preferencialmente” ou “sempre que possível” é muito
grande. Evidentemente que o que é preferencial para
mim pode não ser para os Ministros Vantuil Abdala e
Edson Vidigal. Isso tem sido avaliado também. Muitas
vezes, diante de um impasse legislativo, utilizam-se
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expressões que não são claras e transfere-se ao Poder
Judiciário uma capacidade de análise e interpretação
que gera decisões desencontradas.
Tenho certeza de que o conhecimento dos senhores vai reduzir ao máximo essas hipóteses. Assim,
teremos a possibilidade de obter decisões judiciais no
mesmo sentido, que tenham coerência e não perturbem o funcionamento do sistema judiciário.
Quero agradecer-lhes a oportunidade dada à
AMB. Reitero que as portas têm sido permanentemente abertas para nós. Pretendemos trazer-lhes, sempre
que possível, a nossa contribuição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Muito obrigado, Dr. Rodrigo Collaço.
Passo a palavra ao Ministro Vantuil Abdala.
O SR. MINISTRO VANTUIL ABDALA – Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, assim como V.Exa. e
o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, também
ﬁquei surpreso e frustrado ao saber que não está havendo a transmissão desta sessão e nem sequer a
gravação. Só não convidei a TV Justiça para vir fazer
a transmissão da reunião porque tinha certeza de que
estava indo ao ar pela TV Câmara. Ia, depois, pegar
a ﬁta e retransmitir a reunião na TV Justiça, dada a
importância que todos nós, do Poder Judiciário, atribuímos a esta oportunidade.
Foi grande a quantidade de e-mails que recebi
de colegas advogados alertando para a importância
da minha vinda a esta Casa e dizendo que queriam
depois ter notícias da reunião. Deputado Biscaia, se
possível, gostaria de obter pelo menos as notas taquigráﬁcas. Vamos colocar no nosso site o seu inteiro
teor. É uma forma de colocarmos a sociedade a par
dos acontecimentos.
Agradeço aos Deputados Darci Coelho, Fernando Coruja, Alceu Collares, Luiz Eduardo Greenhalgh,
ao Relator Roberto Magalhães, ao Presidente Antonio
Carlos Biscaia, enﬁm, a todos os Parlamentares, por
esta grande oportunidade que teve o Poder Judiciário,
em especial a Justiça do Trabalho. É dessa maneira que
vamos alcançar uma reforma que esteja mais próxima
do ideal de todo o povo.
Aliás, quando se discutia aqui a questão da súmula vinculante, eu pensava: nós perguntamos a todos
os que achavam do assunto, menos ao povo, ao interessado, ao destinatário da prestação jurisdicional.
Os advogados se manifestaram. Eles têm seus
interesses. Os juízes de primeiro grau se manifestaram.
Eles têm seus interesses. Os juízes de grau superior
se manifestaram. Eles têm seus interesses. E nem
sempre são os mesmos do destinatário da prestação
jurisdicional.

Maio de 2005

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Será que o povo não quer, ainda que com possíveis riscos de uma súmula vinculante, que, aﬁnal de
contas, haja celeridade na prestação jurisdicional?
Não quer que haja a decisão da sua contenda? Ou,
antes disso, saber qual é o seu direito? Ele prefere
aguardar 5 a 10 anos para conhecer seu direito? Ou
prefere não dar um passo sequer, porque não sabe
qual é o seu direito?
Quando se argumenta acerca da justiça do caso
em concreto, esquece-se de que, para uma súmula,
haverá 10, 15, 20 precedentes, que são a sua orientação. Se o caso concreto tiver particularidades, o juiz
não será obrigado a aplicar a súmula, argumentando
exatamente que, naquele caso concreto, deixava de
aplicar a súmula, porque há uma particularidade que
torna injusta a regra geral. A súmula é igual à lei; é para
ser aplicada em tese, abstratamente. Não quer dizer
que, em cada caso concreto que apresente uma particularidade, o juiz não possa deixar de aplicá-la. Depois, deve explicar exatamente por que não se aplica,
mencionando todos os precedentes da súmula – que
são 20 ou 30 – e nenhum deles trata da hipótese.
Às vezes, nós nos entusiasmamos com alguma coisa. Lembro-me de um caso ocorrido na Bahia.
Certa vez, um Corregedor-Geral, um pouco refratário
à questão da penhora on-line, fazia uma correição e a
abriu para o público. Certo cidadão chegou a ele e lhe
disse: “Doutor, tenho uma ação na Justiça do Trabalho
há 5 anos. Eu ganhei, e a fase de execução já está há
3 anos e não termina. Não consegui outro emprego.
Minha mulher me deixou; achou que eu era vagabundo.
Minha ﬁlha me abandonou, dizendo-me: ‘Se o senhor
não consegue um novo emprego, não merece morar
aqui conosco. Saia de casa’. Eu amo minha ﬁlha e minha esposa. Se receber esse dinheiro, talvez eu tenha
chance de retornar a minha casa”.
Milhares de outros cidadãos no Brasil estão na
mesma situação. Não podemos nos dar ao luxo de estar a discutir questões menores, quando as maiores
estão com eles, e não com nossa vaidade.
Agradeço a todos a oportunidade.
O Tribunal Superior do Trabalho coloca-se à disposição dos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos
Biscaia) – Muito obrigado, Ministro Vantuil Abdala por
mais essa excepcional intervenção. V.Exa. chegou a
nos emocionar neste momento.
Com a palavra o Ministro Edson Vidigal para suas
considerações ﬁnais.
O SR. MINISTRO EDSON VIDIGAL – Primeiro,
quero registrar – embora S.Exa. já esteja ausente neste momento – a grata surpresa pelas manifestações
do Sr. Antonio Carlos Magalhães Neto, que, a meu
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juízo, é uma promissora vocação política nesta Casa
do Congresso Nacional.
Segundo, ressalto que, exceto quanto ao aumento
do número de Ministros do Superior Tribunal de Justiça,
estamos plenamente de acordo no demais.
Com relação à polêmica de eleição direta para
os cargos diretivos do Judiciário, remeto-me mais à
experiência.
Quando a República entendeu que o Judiciário
tinha de ser o único Poder distante do clientelismo eleitoral fê-lo exatamente para que os juízes pudessem
trabalhar com aqueles predicados que a República,
pela Constituição, lhes entregou: independência, vitaliciedade e inamovibilidade. Esses predicados não
são do juiz, em termos pessoal, mas da sociedade, e
visam a que ele não possa ﬁcar à mercê das eventuais
ﬂutuações do eleitorado.
Já se previu a eleição do Legislativo, este, sim,
pelo voto direto e secreto: no Senado, os Senadores
representando os Estados; e na Câmara dos Deputados, os Deputados representando o povo brasileiro
no seu conjunto. O Executivo também é eleito por eleições diretas – o Presidente da República, os Governadores e os Prefeitos.
Estamos cansados de saber que não se faz eleição sem eleitor, não se conhece eleitor sem campanha
e não se faz campanha sem custos. Sabemos que,
muito antes desta discussão, já se faz campanha para
a lista tríplice dos Tribunais Superiores. Candidatos
percorrem o País para obter a aprovação dos Conselhos Seccionais da OAB, por exemplo. Candidatos à
vaga do Ministério Público, idem. E, nesse caso, é mais
complicado, porque há o Ministério Público Estadual e
o Ministério Público Federal.
Os candidatos oriundos da magistratura para
integrarem a lista – resumidamente —, primeiro, vão
à gincana para entrar na lista da corporação. Depois,
entram na gincana para ser, dos 6, um dos 3, e vão
aos 33 Ministros do STJ. Vão de todas as maneiras,
como as normas do jogo político permitem. Descobrem
a sogra, a comadre do Ministro eleitor. Vale tudo. Pensa-se até que conhece quem mais devia conhecer: o
candidato. Remetem currículos, por exemplo, o que a
mim não diz nada. Currículo pode dizer tudo e nada.
Pelo currículo, pode-se saber a experiência, mas o
que se tem de avaliar é o caráter. E este tem de ser
produto de uma história de vida.
Da lista, vão os 3 para o Presidente da República. Aí, ocorre nova peregrinação perante os Governadores dos Estados. Vira moeda de troca política. E,
depois, peregrinação dos Governadores ao Presidente da República. Este, por sua vez, decide logo, para
não aumentar a pressão. A indicação vai então para
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o Senado. Outra peregrinação aos Senadores. Nesse caso, há mais um aspecto: conseguir o quorum na
Comissão, aprovar o quanto antes.
Se nesse sistema, sem voto direto, em regra, o
Ministro chega ao Tribunal Superior – resultado desse processo humilhante para o magistrado – com os
predicados da absoluta independência, garantias da
sociedade, imaginem se eu tiver me eleger Presidente
do STJ. Terei de fazer campanha eleitoral nos juízos
federais, porque o STJ é conﬂuência da Justiça dos
Estados e da Justiça Federal. Bom, eu teria um bom
motivo para desistir ou, então, seria muito instigado.
Mas, indagarão: o senhor já foi político, por que agora
não aceita ser candidato?
Pergunto: quem paga? De onde saem os recursos
dessas movimentações para a composição das listas
tríplices que a Constituição impõem aos Tribunais? E de
onde sairão os recursos? Amanhã, teremos presidentes
de multinacionais dizendo: “Não, foram só contribuições
de empresas nacionais”. “Não, foram só contribuições
de voluntários da Pátria.” Enﬁm, não se faz campanha
sem eleitor; não se chega ao eleitor sem campanha; e
não se faz campanha sem dinheiro. Apenas isso já me
basta para considerar recusável o debate.
Segundo, decisões – e aqui respondo ao Deputado Fernando Coruja – sobre essa norma garantidora da cidadania, que é a ação eﬁcaz do Poder Judiciário.
A Lei Orgânica da Magistratura Nacional também
diz que o juiz é obrigado a julgar 300 processos. Então,
se o Juiz tivesse de cumprir a determinação da LOMAM que está em vigor, julgava os 300 processos e ia
embora. Trezentos hoje, Sr. Deputado, é por dia. Antes,
eram 300 por ano. Hoje, são 300 processos por dia.
Essa norma, aliás, tem me inspirado. De vez em
quando, invoco-a para decisões interna corporis, nos
casos em que encontro muita resistência. É normal.
Presido um colegiado que possui 33 presidentes. Como
o colegiado desta CCJ – todos os Deputados membros são também Presidente. A Câmara dos Deputados tem 513 membros da Mesa. É complicado. Mas
essa norma é oportuna, porque nos dá certa cobertura para invocá-la em decisões interna corporis que
precisamos tomar.
Ontem, por exemplo, instituí no STJ o Programa
do Voluntariado, que já abriu com 60 voluntários. Esse
programa está aberto a advogado que não esteja advogando, a Parlamentar que queira dedicar um pouco do
seu tempo, a estudantes de Direito, a aposentados. Certa vez, alguém me disse que não há nada pior do que
aposentado com saúde. Imaginem alguém brigar com
aposentado com saúde! Está perdido. Certo Governo
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caiu porque começou brigando com aposentado com
saúde. Depois, houve outro que falou o contrário.
Esse Programa do Voluntariado responde, em
parte, a essa questão, porque é uma das saídas para
o enfrentamento da morosidade, mal que não é apenas brasileiro. Discute-se isso, hoje, no mundo inteiro,
especialmente na América Latina.
Sempre admirei e respeitei o Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh desde quando ele ainda era um jovem advogado promissor e talentoso na defesa de
presos políticos no Superior Tribunal Militar. Ainda
um estudante de Direito, eu assistia às sessões com
S.Exa., com José Carlos Dias e com Heleno Fragoso,
que virou minha cabeça: resolvi ser advogado a partir
do perﬁl de Heleno Fragoso. Pois bem. Quero dizer a
S.Exa. que súmula vinculante e súmula impeditiva de
recursos não encerra uma contradição entre uma e
outra. Claro que não. Estamos discutindo a eﬁcácia,
pois deferir ao juiz a faculdade de aplicá-la ou não é
um paliativo, conforme disse o Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto.
Portanto, se eu fosse advogado, adoraria a existência da súmula vinculante, porque iria trabalhar com
duas tabelas. O cliente chega, eu acessaria o computador, mostraria a petição inicial e diria que, em 30 dias,
tudo estaria resolvido. O preço de uma tabela seria mais
baixo, porque estava vinculado, com a garantia do êxito.
Não estando vinculado, ﬁca a perder de vista, entra na
morosidade, e o preço então seria mais alto.
Fui Relator de um caso em que, quando começou,
uma das partes exercia mandato na Câmara dos Deputados. Tratava-se de reajuste dos valores do contrato
de locação. Em resumo, lá se vão mais de 20 anos.
Somente na jurisdição administrativa, 3 anos. E mais
de 3 anos que o STJ decidiu terminativamente, tendo
julgado uma rescisória. A esposa do demandante já
está viúva, sem recursos para sobreviver, pois, quando
morre o político, que é o cabeça da família, a mulher
não sabe como sobreviver, porque vai tudo embora,
principalmente no Nordeste. Sou de lá e sei como são
essas coisas. Essa história de dizer que político tem
vida boa é balela, não tem, não. Sei tanto quanto qualquer um de V.Exas.
Pois bem. A ação levou mais de 20 anos. E o que
aconteceu? Voltou ao 1º grau para execução, depois
de a rescisória ter sido rejeitada, e está começando
tudo novamente. E quem é o outro lado? Um banco.
Se houvesse a súmula vinculante, essa história teria
sido resolvida no primeiro momento, porque essas
discussões todas são de natureza processual. Como
bem lembrou o Ministro Vantuil Abdala em seu levantamento, direito material, quase nada, a maior parte é
direito processual.
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Portanto, insisto em pedir reﬂexão a respeito,
porque ainda temos possibilidade de resolver essa
questão. Não signiﬁca que a súmula vá resolver tudo,
mas será um dos remédios que o Congresso Nacional pode prescrever para essa grave doença chamada
morosidade do Poder Judiciário.
Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, congratulome com V.Exa. e continuo seu fã. Posso testemunhar
o quanto V.Exa. tem sido, como advogado, defensor
dos humildes contra muitos poderosos, inclusive no
Superior Tribunal de Justiça.
Tenho a vaidade de escrever, em minha história
de vida, ter sido colega do Deputado Alceu Collares. Já
se vão mais de 20 anos, e o Deputado Alceu Collares
sempre foi esse destemido defensor dos trabalhadores,
do salário mínimo integral. Lembro o dia em que S.Exa.
entrou no plenário com um carrinho de supermercado com uma cesta básica. Depois desse dia, muitos o
imitaram. Mas quem primeiro fez essa demonstração
foi o Deputado Alceu Collares, há mais de 20 anos,
no plenário da Câmara dos Deputados, citando preço
por preço e fazendo a conta para todo mundo ver que
o salário mínimo não dava para uma semana, muito
menos um mês. E isso continua, porque o salário mínimo está atrelado à questão da Previdência.
Temos mais 2 dados. Calcula-se serem 180 milhões de brasileiros neste imenso território. O Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, sozinho, tem sob sua
jurisdição mais de 80 milhões de brasileiros. Como
bem lembrou o Deputado Darci Coelho, magistrado
no Estado de Tocantins, há 2 anos estamos operando
o mesmo Direito: o Direito federal, legislado pelo Congresso Nacional; a Justiça dos Estados, à qual cabe
a maior parte das responsabilidades da prestação
jurisdicional, e a Justiça Federal – inicialmente, eram
apenas as questões de interesse da União Federal,
mas com a Constituinte de 1988 sua competência foi
ampliada. E o STJ foi criado para ser o desaguadouro
das questões da Justiça Estadual, da Justiça Federal
e para uniﬁcar a interpretação do direito Federal.
Sabem quantos juizes federais somos no total,
estou me incluindo por ser o Presidente do Conselho
da Justiça Federal? Menos de 2 mil, no Brasil. Leiamos, no art. 109 da Constituição, a competência da
Justiça Federal. São menos de 2 mil juízes. A Justiça
Estadual, para 180 milhões de jurisdicionados, possui
12 mil juizes. Assim, somando os 12 mil, com menos
de 2 mil e com inclusão de juiz de futebol, juiz de casamento caipira, arredondando tudo, temos 15 mil,
no máximo.
O Deputado Alceu Collares me perguntou qual é
a média no mundo e eu respondo: um juiz para cada
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4 mil habitantes. No Brasil, arredondando, é um juiz
para 15 mil habitantes!
De saída, vemos que estamos brincando de democracia! Não podemos fazer democracia com um
Judiciário capenga, deferindo direitos à sociedade e
não lhe oferecendo condições de demandar a defesa
de seus direitos.
Vou-lhes dar, Srs. Deputados, um exemplo recente. O Estado do Maranhão, meu Estado, possui 5,5
milhões de habitantes, e até semana passada havia
apenas um juiz federal no sul do Estado. A competência
da Justiça Federal abrange, hoje, principalmente, questões referentes ao crime organizado. Daí o fenômeno
– temos aqui um Procurador experiente – da interiorização do crime organizado, que está migrando para
as regiões onde o Estado não está presente com seus
mecanismos de controle: juiz federal, a Polícia Federal
e a Receita Federal. Para um total de 5,5 milhões de
habitantes só havia um juiz federal no interior! São 7
Varas na Capital, que é uma ilha. Depois de muita luta,
conseguimos jogar uma para o norte do Estado. E essa
vara já começou inviabilizada, porque sua jurisdição
abarca 26 Municípios.
Assim, se pudermos alocar recursos do Orçamento, será para investir na Justiça de 1º grau dos Estados,
nos Juizados Especiais Estaduais e Federais. Portanto,
devemos trabalhar as Mesas de Conciliação, aproveitando a experiência bem-sucedida da Justiça do Trabalho na regulamentação do artigo que trata da justiça
de paz. Mas este é tema para outras reuniões.
O Caso Palace, bem lembrado pelo Presidente
da AMB, ﬁcou comigo. Estava de recesso, quando o
querido Presidente da AJUFE, Dr. Jorge Maurique,
telefonou-me pedindo que interferisse de qualquer
maneira. E o que estava acontecendo? Quando os
moradores conseguiram o dinheiro para serem indenizados, entrou uma autoridade da Fazenda Nacional
para seqüestrar o dinheiro para os cofres da União.
Quando o Dr. Jorge Maurique me ligou, uma ilustre
juíza federal do Rio de Janeiro havia acolhido a petição da Fazenda Nacional, dando-se, portanto, por
competente. Depois, ligou-me o Desembargador Luís
Felipe Salomão, que era juiz de 1º grau na ocasião,
dizendo que a situação era absolutamente insegura.
Pedi a ele que me desse 24 horas e que não decidisse nada. Liguei, então, para o Dr. Jorge Maurique e
solicitei que falasse com a juíza para segurar o caso,
pois tentaria resolvê-lo politicamente. E o que é exatamente resolver politicamente? É fazer o Procurador
da Fazenda, que é funcionário público do Presidente
da República, demissível, recuar, paralisar-se. Politicamente, não consegui, e avisei ao Palácio do Planalto
que iria perder o caso. Sou muito transparente nessas
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coisas. Disse-lhes que iriam perder o caso, porque decidiríamos pela competência da Justiça Estadual. Isso
tudo comigo em minha casa no interior do Maranhão,
onde tenho Internet etc. O Desembargador Salomão
me ligou e eu lhe disse: “Vocês terão de entrar mesmo é com conﬂito de competência em cima da Justiça
Federal”. E ele me mandou a inicial.
Nesse caso, se também houvesse súmula vinculante, teria resolvido, porque o conﬂito de competência
foi deferido numa liminar, em razão dos reiterados precedentes de questões semelhantes e de determinação
da Constituição, segundo a qual alimentos precedem
outras obrigações. Portanto, a precedência era dos
moradores, porque era indenização por danos, que
tinham natureza alimentar. Foi assim que se resolveu
liminarmente essa questão. O dinheiro teve de ser sacado numa agência do banco no Aeroporto do Galeão,
porque o resultado chegou de madrugada.
Situações como essa, nós, magistrados, o Ministro Vantuil Abdala, do TST, o Dr. Rodrigo Collaço, juiz
em Santa Catarina, hoje presidindo a AMB em novo
formato, todos estamos cansados – cansados, não,
porque não devemos nos cansar; temos de ser incansáveis —, todos lidamos muito no dia-a-dia. É a força
da autoridade do magistrado que, em muitos casos,
tem de resolver as questões.
Prestados esses esclarecimentos, agradeço a
honra de voltar a esta Casa para ser ouvido por tão
ilustres representantes do povo nesta Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, que tem sido o
grande baluarte do Congresso Nacional.
Neste agradecimento, gostaria de louvar a iniciativa do Presidente Antonio Carlos Biscaia e do Relator
Roberto Magalhães, além da paciência dos Deputados
presentes. Precisamos nos reunir mais vezes.
O STJ, no que me cabe, continua de portas abertas para receber, como tenho recebido, todos os Parlamentares nos interesses de seus eleitores e das suas
bases eleitorais. Nossa Assessoria Parlamentar está
presente durante todo o expediente do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados; trata-se de alguém
experiente, competente, até porque eu o requisitei dos
quadros da Advocacia-Geral da União, e ele foi, inclusive, Ministro de Estado no Governo passado.
Só duas palavras podem resumir esse sentimento: muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Biscaia)
– Tenho apenas de encerrar a reunião, pois não há
mais o que dizer.
Faço especial agradecimento aos Deputados
que compareceram e foram brindados com essas brilhantes intervenções e exposições, em especial do
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Deputado Roberto Magalhães, Relator da proposta e
autor dessa iniciativa.
Quero dizer aos Ministros-Presidentes e ao Dr.
Rodrigo Collaço que, quando pensamos em Judiciário, conforme V.Exa. disse muito bem, pensamos no
jurisdicionado, no destinatário da prestação jurisdicional, visando fundamentalmente a duas questões: o
fácil acesso e a democratização do Poder Judiciário.
Temos de lutar para alcançar o fácil acesso; a democratização já existe.
A presença de V.Exas. a esta reunião é a maior
demonstração da democratização do nosso Poder
Judiciário.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente
reunião, antes convocando outra para a próxima terça-feira, dia 19, às 15h, para apreciação de proposições.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Sétima Reunião Ordinária Realizada em 19 de Abril de 2005
Às quinze horas e quarenta e dois minutos do dia
dezenove de abril de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos
Biscaia – Presidente; José Mentor, Wilson Santiago e
Roberto Magalhães – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Mota, Darci Coelho, Edna Macedo,
Inaldo Leitão, Ivan Ranzolin, Jamil Murad, João Almeida, José Divino, José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Mendes Ribeiro Filho, Nelson
Pellegrino, Nelson Trad, Ney Lopes, Odair Cunha, Paes
Landim, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor
Luizinho, Reginaldo Germano, Rubinelli, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vicente Arruda e Wagner Lago
– Titulares; André de Paula, Ann Pontes, Átila Lira,
Colbert Martins, Coriolano Sales, Custódio Mattos,
Enio Tatico, Fernando Coruja, Isaías Silvestre, Jaime
Martins, Jair Bolsonaro, João Fontes, João Mendes de
Jesus, José Pimentel, Léo Alcântara, Luciano Zica,
Luiz Couto, Mauro Benevides, Neucimar Fraga, Onyx
Lorenzoni e Ricardo Barros – Suplentes. Compareceu
também o Deputado Gilmar Machado, como não-membro. Deixaram de comparecer os Deputados Alceu
Collares, Benedito de Lira, Carlos Rodrigues, Cezar
Schirmer, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Ibrahim
Abi-Ackel, Jefferson Campos, João Paulo Cunha, José
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Borba, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Maurício Rands, Michel Temer, Osmar Serraglio,
Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Robson Tuma, Sandra
Rosado, Vic Pires Franco, Vicente Cascione, Vilmar
Rocha, Zenaldo Coutinho e Zulaiê Cobra. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declarou
abertos os trabalhos e submeteu à apreciação as Atas
da décima quinta e décima sexta reuniões ordinárias,
realizadas em treze e quatorze de abril. O Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto requereu dispensa
das leitura das Atas, anuiu o plenário. Submetidas as
atas a votos, o Senhor Presidente anunciou o resultado: aprovadas as Atas, contra o voto do Deputado
Inaldo Leitão. O Deputado Inaldo Leitão requereu veriﬁcação de votação. Fizeram uso da palavra os Deputados Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, Antônio
Carlos Magalhães Neto, Juíza Denise Frossard, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Roberto Magalhães, Marcelo
Ortiz e José Mentor. O Deputado Inaldo Leitão cedeu
aos apelos e, por acordo, retirou o requerimento de
veriﬁcação de votação. EXPEDIENTE: 1 –Correspondência do Deputado Zenaldo Coutinho, justiﬁcando
sua ausência à reunião de doze de abril do corrente,
em razão de compromissos político-partidários no Estado Pará. 2 – Correspondência do Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, justiﬁcando sua ausência às
reuniões dos dias vinte e cinco e vinte e seis de abril
do corrente, em virtude de sua participação no Seminário “Tribunal Penal Internacional: desaﬁo de uma
justiça sem fronteiras para a humanidade”, em Buenos
Aires, Argentina. 3 – Correspondência do Deputado
José Eduardo Cardozo, justiﬁcando sua ausência à
reunião de quatorze de abril, em virtude de sua participação no 4º Fórum Empresarial, na Ilha de Comandatuba, Bahia. 4 – Correspondência do Deputado Luiz
Piauhylino, comunicando que estará de licença, por
trinta dias, a partir de doze de abril do corrente, para
tratamento de saúde. 5 – Correspondência do Deputado Professor Luizinho, justiﬁcando sua ausência à
reunião de quatorze de abril do corrente, em virtude
de compromissos políticos no Estado de São Paulo. 6
– Correspondência do Deputado Paulo Rocha, Líder
do PT, indicando o Deputado Luiz Alberto como membro suplente da Comissão em substituição ao Deputado Colombo. 7 – Correspondência do Deputado
Paulo Rocha, Líder do PT, indicando o Deputado João
Grandão como membro suplente da Comissão em
substituição à Deputada Iara Bernardi. 8 – Correspondência do Deputado José Janene, Líder do PP, justiﬁcando a ausência do Deputado Reginaldo Germano à
reunião de 22 de março do corrente, em virtude de
compromisso político-partidário em seu Estado. 9 –
Correspondência do Deputado José Janene, Líder do
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PP, justiﬁcando a ausência do Deputado Professor
Irapuan Teixeira à reunião de 22 de março do corrente,
em virtude de compromisso político-partidário em seu
Estado. 10 – Correspondência do Deputado José Janene, Líder do PP, justiﬁcando a ausência do Deputado
Ibrahim Abi-Ackel às reuniões de 17 de março e 5 de
abril do corrente, em virtude de compromisso políticopartidário em seu Estado. 11 – Correspondência do
Deputado José Janene, Líder do PP, justiﬁcando a ausência do Deputado Celso Russomanno às reuniões
de 17 e 29 de março do corrente, em virtude de compromisso político-partidário em seu Estado. 12 – Correspondência do Deputado José Janene, Líder do PP,
justiﬁcando a ausência do Deputado Benedito de Lira
à reunião de 31 de março do corrente, em virtude de
compromisso político-partidário em seu Estado. 13 –
Ofício da Câmara Municipal de Matão – SP, encaminhando requerimento no sentido de que seja garantida
a participação da CNBB e do CONIC (Conselho Nacional das Igrejas Cristãs) em qualquer fórum de discussão a respeito da descriminalização do aborto no
Brasil. 14 – Ofício da Câmara Municipal de Deodápolis – MS, encaminhando requerimento solicitando à
Câmara dos Deputados apresentar emenda à legislação eleitoral obrigando a realização de segundo turno
em todas as cidades onde o índice de votação não
alcançar 50% mais um dos votos válidos. 15 –Correspondência do Deputado Jamil Murad, justiﬁcando sua
ausência à reunião de quatorze de abril do corrente,
em razão de compromissos político-partidários no Estado de São Paulo. 16 – Correspondência do Deputado
Badu Picanço, justiﬁcando sua ausência às reuniões
de dezenove e vinte de abril do corrente, em razão de
compromissos político-partidários no Estado do Amapá. ORDEM DO DIA: 1 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.452/04 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 223/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária “São Francisco” a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Alcântara, Estado do Ceará”. RELATOR:
Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final
por unanimidade. 2 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.471/04 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 312/2004) – que “aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Stênio Congro, para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com ﬁns exclusivamente educativos, na
cidade de Aparecida do Taboado, Estado do Mato do
Grosso do Sul”. RELATOR: Deputado VICENTE AR-
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RUDA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 3 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.485/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 299/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Barra do Ribeiro a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade Barra do Ribeiro, Estado Rio
Grande do Sul”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 4 – REDAÇÃO
FINAL DO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.529/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 267/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
e Educativa de Nova Olinda – ACRENO a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova
Olinda, Estado da Paraíba”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovada a Redação Final por unanimidade. 5 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.970/00 – do
Sr. Simão Sessim – que “altera a denominação do Porto de Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro, para
Porto de Itaguaí”. RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. O Deputado José
Mentor assumiu a Presidência. 6 – REDAÇÃO FINAL
DO PROJETO DE LEI Nº 4.904/01 – do Sr. Salvador
Zimbaldi – que “cria o serviço de Distribuição de Sinais
de TV Aberta – DTVA” e UMA EMENDA DE REDAÇÃO.
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade. O Deputado Antônio
Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. 7 – REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.283/03 – do
Sr. Inaldo Leitão – que “acrescenta parágrafo ao artigo
578 do Decreto – Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941
– Código de Processo Penal”. RELATOR: Deputado
VICENTE ARRUDA. Não houve discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final por unanimidade.
O Deputado Mendes Ribeiro Filho indagou ao Senhor
Presidente acerca dos critérios de designação de relatores dos projetos de decreto legislativo referentes
a serviço de radiodifusão. O Senhor Presidente esclareceu que tais projetos não eram distribuídos a parlamentares do mesmo estado da rádio desde o ano de
2003, critério ainda adotado. Acrescentou que a manutenção, ou não, de tal critério poderia ser discutida
durante reunião dos representantes das Lideranças
Partidárias na Comissão e convidou o Deputado Mendes Ribeiro Filho para participar da próxima reunião.
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8 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 757/00
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 4/2000) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Esperança de Ruy
Barbosa a executar serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Ruy Barbosa, Estado da Bahia”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa, com substitutivo. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 9
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 980/01
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 542/2000) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Divina Providência de Amparo Social e Cristão a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Brumado, Estado da
Bahia”. RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 10 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 998/01 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 493/2000) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Comunicação (Rádio Comunitária Muaná FM) a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Muaná, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado
ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 11 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.411/01 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 772/2001)
– que “aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Estrela de Ibiúna Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Valente,
Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. Discutiu a matéria o
Deputado Colbert Martins. O Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh, na condição de Vice-Líder, apresentou
Requerimento, subscrito pelo Deputado Colbert Martins, de adiamento da discussão por uma sessão. Em
votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade.
12 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.511/01 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 973/2001) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Prado, a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Prado, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER:
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pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. Não houve discussão. 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.821/02
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 1619/2002) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Alternativa a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Itamaraju, Estado da Bahia”. RELATOR:
Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com
substitutivo. Não houve discussão. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. 14 – PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.359/02 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 1656/2002) – que “aprova o ato que
renova a autorização outorgada à Fundação de Telecomunicações do Pará – FUNTELPA, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Belém, Estado do Pará”. RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 15 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.367/02 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1751/2002) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Família Fonte de Vida a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Guanambi, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 16 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.406/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 233/2004)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação da Rádio Comunitária Gurupatuba FM de Monte Alegre a
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Monte Alegre, Estado do Pará”. RELATOR:
Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 17 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.458/04 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
246/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural de Guaraniaçu a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guaraniaçu, Estado do Paraná”. RELATOR: Deputado
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PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 18 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.477/04 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 236/2004)
– que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e Cultural dos Comunicadores de Gandu e Região a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Gandu, Estado da Bahia”. RELATOR:
Deputado CEZAR SCHIRMER. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 19 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.481/04 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
291/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Rádio Regional Navegantes FM a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aripuanã, Estado do Mato Grosso”.
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 20 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.528/04 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 261/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Amparo Social a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Álvares Machado, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado MAURÍCIO RANDS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 21 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.530/04 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
279/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Comunidade dos Amigos de Santa Adélia – C.A.S.A. a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Adélia, Estado de São Paulo”. RELATOR:
Deputado CEZAR SCHIRMER. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não
houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. Os Deputados Antônio Carlos Magalhães Neto, José Eduardo Cardozo, Marcelo Ortiz,
Ann Pontes, Juíza Denise Frossard, Inaldo Leitão, Roberto Magalhães e Luiz Couto requereram inversão da
pauta para apreciação dos itens oitenta e sete, vinte
e três; três, sessenta e dois; noventa e três, noventa e
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nove; sessenta e nove, setenta e nove; trinta e quatro;
vinte e cinco; vinte e nove, sessenta e sete, respectivamente. Um a um, foram os requerimentos aprovados
pelo plenário da Comissão. 22 – PROJETO DE LEI Nº
922/03 – do Sr. Davi Alcolumbre – que “denomina “Aeroporto Internacional de Macapá – Alberto Alcolumbre”,
o aeroporto da cidade de Macapá, Estado do Amapá”.
(Apensado: PL 2873/2004) RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa deste, nos termos do
Substitutivo da Comissão de Viação e Transportes, e
do PL 2873/2004, apensado. Discutiram a matéria os
Deputados Mendes Ribeiro Filho. Foi concedida vista
ao Deputado José Eduardo Cardozo. 23 – PROJETO
DE LEI Nº 7.293/02 – do Senado Federal – JOSE
EDUARDO DUTRA – (PLS 249/2000) – que “altera os
artes. 33 e 90 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
1997, que estabelece normas para as eleições, para
aperfeiçoar as formas de controle sobre a produção e
divulgação de pesquisas eleitorais”. (Apensados: PL
7294/2002, PL 4788/1998 (Apensados: PL 274/1999,
PL 1584/1999, PL 2522/2000, PL 3692/2000, PL
3869/2000, PL 4404/2001, PL 5304/2001, PL 5748/2001,
PL 4878/1998, PL 7319/2002, PL 7488/2002, PL
7440/2002 (Apensado: PL 4424/2004), PL 3949/2004
e PL 4284/2004), PL 3956/2004 e PL 4672/2004 (Apensado: PL 4774/2005)) RELATOR: Deputado ANTONIO
CARLOS MAGALHÃES NETO. PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade do PL 274/1999,
do PL 1584/1999, do PL 3692/2000, do PL 3869/2000,
do PL 4788/1998, do PL 4404/2001, do PL 5748/2001,
do PL 7319/2002, do PL 7440/2002, do PL 7488/2002,
do PL 3949/2004, do PL 4284/2004 e do PL 4424/2004,
apensados; pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL
2522/2000 e do PL 3956/2004, apensados; e pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação deste, do PL 5304/2001, do
PL 4878/1998, do PL 7294/2002, do PL 4672/2004 e
do PL 4774/2005, apensados, com substitutivo. Em
17/12/2003, foi concedida vista conjunta aos Deputados
Carlos Mota, Inaldo Leitão, Luiz Couto e Maurício Rands. Em 13/04/2004, foi suspensa a discussão para
apreciação de requerimento de Audiência Pública.
Discutiram a matéria os Deputados Mendes Ribeiro
Filho, Luiz Eduardo Greenhalgh, Inaldo Leitão, José
Mentor, José Eduardo Cardozo, Darci Coelho e Fernando Coruja. Em virtude do início da Ordem do Dia
no Plenário, o Senhor Presidente suspendeu a discussão e encerrou a reunião às dezessete horas e cinqüenta e cinco minutos, antes convocando outra para
a próxima quarta-feira às dez horas. E, para constar,
eu ________________, Rejane Salete Marques, lavrei

Maio de 2005

a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será
assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos
Biscaia, ______________________, e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Oitava Reunião Ordinária Realizada em 20 De Abril de 2005
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte de
abril de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania, no Anexo II,
Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos Biscaia
– Presidente; José Mentor e Roberto Magalhães – VicePresidentes; Ademir Camilo, Antonio Carlos Magalhães
Neto, Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa,
Carlos Mota, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil Murad,
João Paulo Cunha, José Divino, José Eduardo Cardozo, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh,
Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, Nelson Trad,
Ney Lopes, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paes Landim, Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Rubinelli, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas,
Vicente Arruda e Wagner Lago – Titulares; Almeida de
Jesus, André de Paula, Ann Pontes, Colbert Martins,
Coriolano Sales, Fernando Coruja, Isaías Silvestre,
Jaime Martins, João Grandão, José Pimentel, Júlio
Delgado, Luiz Alberto, Luiz Antonio Fleury, Luiz Couto,
Mauro Benevides, Moroni Torgan, Mussa Demes, Ricardo Barros, Rubens Otoni e Sérgio Caiado – Suplentes. Deixaram de comparecer os Deputados Alceu
Collares, Carlos Rodrigues, Cezar Schirmer, Darci
Coelho, Edmar Moreira, Gonzaga Patriota, Ibrahim
Abi-Ackel, Ivan Ranzolin, Jefferson Campos, João Almeida, José Borba, José Roberto Arruda, Jutahy Junior, Luiz Carlos Santos, Luiz Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Michel Temer, Reginaldo Germano, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Robson Tuma, Sandra Rosado, Vic Pires Franco, Vicente Cascione, Vilmar
Rocha, Wilson Santiago, Zenaldo Coutinho e Zulaiê
Cobra. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à
apreciação a Ata da décima sétima reunião ordinária,
realizada em dezenove de abril. O Deputado Luiz Couto requereu dispensa da leitura da Ata. Não houve
discussão. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. ORDEM DO DIA: 1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.355/04 – da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC
146/2004) – que “aprova o texto do Acordo de Coope-
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ração Cultural entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista do
Vietnã, celebrado em Hanói, em 24 de outubro de
2003”. RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado Luiz Couto
procedeu à leitura do parecer em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 2 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.424/04 – da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional – (MSC
355/2004) – que “aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da África do Sul no Campo da Cooperação Cientíﬁca e Tecnológica, celebrado em Pretória, em 8 de novembro de 2003”. RELATOR: Deputado
CEZAR SCHIRMER. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. O Deputado
Mendes Ribeiro Filho procedeu à leitura do parecer
em substituição ao Relator. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 3
– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.545/04
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional – (MSC 727/2004) – que “aprova o texto do
Tratado de Extradição entre o Governo da República
Federativa do Brasil e a Ucrânia, celebrado em Brasília, em 21 de outubro de 2003”. RELATOR: Deputado
ROBERTO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. A Deputada
Juíza Denise Frossard requereu inversão da pauta
para apreciação do item dez. O Requerimento foi aprovado pelo plenário da Comissão. Passou-se à apreciação das inversões requeridas e aprovadas na reunião
anterior, desde que requerente ou relator estivessem
presentes à reunião. 4 – REQUERIMENTO Nº 142/05
– dos Srs. José Eduardo Cardozo e Paulo Rubem Santiago – que “requer a realização de um Seminário Internacional em conjunto com a Frente Parlamentar de
Combate a Corrupção”. Discutiram requerimento os
Deputados Juíza Denise Frossard e Luiz Couto. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Requerimento. O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh pediu a palavra pela ordem para falar acerca do PDC 1.274/04
que “autoriza referendo acerca da comercialização de
arma de fogo e munição em Território Nacional, a se
realizar no primeiro domingo do mês de outubro de
2005”, cujo despacho da Presidência não incluía na
competência da CCJC a apreciação de mérito. Esclareceu o Deputado que a matéria era inquestionavelmente eleitoral, competência deste Órgão Técnico e,
não, da Comissão de Segurança Pública – CSPCCO,
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onde o PDC estava aguardando deliberação. Considerou isto uma afronta ao Regimento Interno e às
prerrogativas da Comissão. Reaﬁrmou a necessidade
da CCJC apreciar o mérito da matéria. Fez uso da palavra o Deputado Ney Lopes. O Senhor Presidente
esclareceu que o Projeto deu entrada na Casa em
doze de abril de 2004, tendo sido distribuído à CSPCCO, onde ainda aguarda apreciação do Parecer do
Relator. Informou que, em cinco de abril do corrente,
apresentara requerimento à Mesa nos termos do art.
52, § 6º, do Regimento Interno, requerendo o imediato envio da proposição para esta Comissão, mas, como
foi concedida dilatação de prazo à CSPCCO, o projeto ainda não fora enviado à CCJC. Acrescentou que,
em dezenove de abril, apresentara requerimento solicitando revisão de despacho no sentido de incluir na
competência da Comissão a análise de mérito. O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh agradeceu os esclarecimentos e louvou o Senhor Presidente pelas providências tomadas. 5 – PROJETO DE LEI Nº 3.937/00
– do Sr. Ricardo Fiuza – que “dá nova redação ao artigo 587 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que
“institui o Código de Processo Civil””. RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no
mérito, pela aprovação, com substitutivo. Em 17/06/2004,
foi concedida vista ao Deputado Inaldo Leitão. Em
18/11/2004, o Deputado Paes Landim apresentou voto
em separado. Discutiram a matéria os Deputados Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo e Roberto Magalhães.
O Relator, Deputado Mendes Ribeiro Filho, requereu
a retirada de pauta para reexame. Deferido pelo Senhor Presidente. 6 – PROJETO DE LEI Nº 7.211/02
– do PODER EXECUTIVO – (MSC 831/2002) – que
“acrescenta artigos à Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente”. RELATOR: Deputado ANDRÉ DE
PAULA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação
deste, na forma do Substitutivo adotado pela Comissão
de Defesa do Consumidor. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 7
– PROJETO DE LEI Nº 2.898/04 – da Sra. Ann Pontes
e outros – que “altera artigos da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, para garantir aos aprendizes a
conclusão do ensino médio e jornada reduzida”. RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emenda. O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh procedeu à leitura do parecer em substituição
ao Relator. Discutiram a matéria os Deputados Rober-
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to Magalhães e Ann Pontes. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 8 – PROJETO DE LEI Nº
4.333/04 – da Sra. Ann Pontes – que “altera o art. 1.180
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil”. RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. A Deputada Juíza Denise Frossard procedeu à leitura do parecer em substituição ao
Relator. Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo, Luiz Eduardo Greenhalgh e Ann Pontes.
Em votação, foi rejeitado por unanimidade o Parecer.
O Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh foi designado
Relator do Vencedor – PARECER VENCEDOR: pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela aprovação. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer Vencedor. O Parecer do
Deputado Celso Russomanno, primitivo relator, passou
a constituir voto em separado. 9 – PROJETO DE LEI
Nº 383/99 – do Sr. Pompeo de Mattos – que “institui a
Loteria Municipal de prognósticos sobre o resultado
de sorteio de números, organizada nos moldes da loteria denominada jogo do bicho e revoga dispositivos
legais referentes a sua prática e determina outras providências”. RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE
FROSSARD. PARECER: pela inconstitucionalidade,
má técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. Em
30/03/2004, foi concedida vista conjunta aos Deputados
José Eduardo Cardozo e Sigmaringa Seixas. O Deputado Luiz Antonio Fleury apresentou voto em separado. Discutiram a matéria os Deputados Inaldo Leitão
e José Eduardo Cardozo. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 10 – PROJETO DE LEI
Nº 4.318/01 – do Sr. Orlando Fantazzini – que “altera
o art. 97 do Decreto-Lei nº 2848, de 1940 (Código Penal), modiﬁcando as condições de aplicação da medida de segurança”. (Apensado: PL 5813/2001) RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste e do PL
5813/2001, apensado, com substitutivo. Discutiram a
matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Luiz
Eduardo Greenhalgh. Foi concedida vista conjunta aos
Deputados José Eduardo Cardozo e Inaldo Leitão. 11
– PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
220/03 – do Sr. Mário Assad Júnior e outros – que “dá
nova redação ao inciso III do art. 208 da Constituição
Federal”. RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA.
PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela
admissibilidade, com emenda. O Deputado Inaldo Leitão procedeu à leitura do parecer em substituição ao
Relator. Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo, Inaldo Leitão, Juíza Denise Frossard e
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Luiz Eduardo Greenhalgh. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 12 – PROJETO DE LEI
Nº 2.500/03 – da Comissão Parlamentar de Inquérito
com a ﬁnalidade de investigar operações no setor de
combustíveis, relacionadas com a sonegação dos tributos, máﬁa, adulteração e suposta indústria de liminares. – que “acrescenta inciso ao Art. 1º da Lei nº
9.613, de 3 de março de 1998”. RELATOR: Deputado
ROBERTO MAGALHÃES. PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, no mérito, pela aprovação, com emenda. Em 15/12/2004, foi concedida
vista ao Deputado Carlos Rodrigues. Em 15/03/2005,
foi suspensa a discussão, a pedido do Relator, nos
termos do art. 57, XI do Regimento Interno. Em
22/03/2005, foi suspensa a discussão por acordo. Discutiram a matéria os Deputados Roberto Magalhães
e Inaldo Leitão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Deputado Roberto Magalhães assumiu a Presidência. 13 – PROJETO DE LEI Nº
7.293/02 – do Senado Federal – JOSE EDUARDO
DUTRA – (PLS 249/2000) – que “altera os arts. 33 e
90 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições, para aperfeiçoar
as formas de controle sobre a produção e divulgação
de pesquisas eleitorais”. (Apensados: PL 7294/2002,
PL 4788/1998 (Apensados: PL 274/1999, PL 1584/1999,
PL 2522/2000, PL 3692/2000, PL 3869/2000, PL
4404/2001, PL 5304/2001, PL 5748/2001, PL 4878/1998,
PL 7319/2002, PL 7488/2002, PL 7440/2002 (Apensado: PL 4424/2004), PL 3949/2004 e PL 4284/2004),
PL 3956/2004 e PL 4672/2004 (Apensado: PL
4774/2005)) RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES NETO. PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade do PL 274/1999, do PL 1584/1999,
do PL 3692/2000, do PL 3869/2000, do PL 4788/1998,
do PL 4404/2001, do PL 5748/2001, do PL 7319/2002,
do PL 7440/2002, do PL 7488/2002, do PL 3949/2004,
do PL 4284/2004 e do PL 4424/2004, apensados; pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,
no mérito, pela rejeição do PL 2522/2000 e do PL
3956/2004, apensados; e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, do PL 5304/2001, do PL 4878/1998, do
PL 7294/2002, do PL 4672/2004 e do PL 4774/2005,
apensados, com substitutivo. Em 17/12/2003, foi concedida vista conjunta aos Deputados Carlos Mota,
Inaldo Leitão, Luiz Couto e Maurício Rands. Em
13/04/2004, foi suspensa a discussão para apreciação
de requerimento de Audiência Pública. Em 19/04/05,
foi suspensa a discussão em virtude do início da Ordem do Dia do Plenário. O Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto apresentou complementação de voto
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alterando o substitutivo. Discutiram a matéria os Deputados Inaldo Leitão, Luiz Eduardo Greenhalgh e Mendes Ribeiro Filho. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer com complementação de voto. 14
– PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 68/03 – do
Sr. Carlos Nader – que “ Concede isenção do Imposto
Sobre Produto Industrializado aos pescadores na aquisição de embarcações e motores para embarcações
náuticas.” RELATOR: Deputado LUIZ COUTO. PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e má
técnica legislativa deste e das Emendas da Comissão
de Agricultura e Política Rural. Em 23/03/2005, foi concedida vista ao Deputado Antônio Carlos Magalhães
Neto. Discutiu a matéria o Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. O Deputado Antônio Carlos Biscaia
reassumiu a Presidência. 15 – PROJETO DE LEI Nº
4.497/04 – do Poder Executivo – (MSC 768/2004) – que
“altera dispositivos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil, relativos ao Processo de Execução e a outros assuntos”. RELATOR:
Deputado LUIZ COUTO. PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com emendas, e, no
mérito, pela aprovação deste e pela inconstitucionalidade, injuridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição da apresentada nesta Comissão. Em
29/03/2005, foi concedida vista conjunta aos Deputados
José Mentor e José Roberto Arruda. O Deputado Inaldo Leitão, na condição de Vice-Líder, apresentou Requerimento de adiamento da discussão por uma sessão. Em votação, o requerimento foi aprovado por
unanimidade. 16 – PROJETO DE LEI Nº 717/03 – do
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “dispõe sobre
a sujeição dos produtos importados às normas de certiﬁcação de conformidade da Regulamentação Técnica Federal e dá outras providências”. (Apensado: PL
3116/2004) RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.
PARECER COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
deste, com substitutivo, e do PL 3116/2004, apensado,
com substitutivo. Em 23/03/2005, foi adiada a discussão, por duas sessões, a requerimento do Deputado
Antônio Carlos Magalhães Neto. Em 30/03/2005, foi
suspensa a discussão em virtude da ausência do Relator. Em 06/04/2005, foi concedido prazo ao relator,
nos termos do art. 57, inciso XI, do Regimento Interno.
O Deputado Roberto Magalhães procedeu à leitura da
complementação de voto em substituição ao Relator.
Discutiram a matéria os Deputados José Eduardo Cardozo e Luiz Eduardo Greenhalgh. Em votação, foi
aprovado por unanimidade o Parecer. O Senhor Presidente encerrou a reunião às doze horas e quarenta
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e seis minutos, antes convocando outra para a próxima
terça-feira às quinze horas. E, para constar, eu _____
___________, Rejane Salete Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado Antônio Carlos Biscaia, ______________________, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE CIDADANIA
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da Décima Nona Reunião Ordinária Realizada em 26 De Abril de 2005
Às quinze horas e dezenove minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, no
Anexo II, Plenário 01 da Câmara dos Deputados, com
a presença dos Senhores Deputados Antonio Carlos
Biscaia – Presidente; José Mentor, Wilson Santiago e
Roberto Magalhães – Vice-Presidentes; Ademir Camilo, Alceu Collares, Antonio Carlos Magalhães Neto,
Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, Carlos
Mota, Carlos Rodrigues, Cezar Schirmer, Edmar Moreira, Edna Macedo, Inaldo Leitão, Jamil Murad, João
Almeida, João Paulo Cunha, José Divino, José Roberto Arruda, Juíza Denise Frossard, Jutahy Junior, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho,
Nelson Trad, Odair Cunha, Osmar Serraglio, Paulo
Afonso, Paulo Magalhães, Reginaldo Germano, Roberto Freire, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Vic Pires Franco, Vicente Arruda, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Wagner Lago, Zenaldo
Coutinho e Zulaiê Cobra – Titulares; André de Paula,
Ann Pontes, Antônio Carlos Bifﬁ, Átila Lira, Colbert
Martins, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Enio Tatico,
Fernando Coruja, Isaías Silvestre, Jaime Martins, João
Fontes, José Pimentel, Luciano Zica, Luiz Antonio
Fleury, Luiz Couto, Mauro Benevides, Miro Teixeira,
Neucimar Fraga, Onyx Lorenzoni, Ricardo Barros e
Rubens Otoni – Suplentes. Deixaram de comparecer
os Deputados Darci Coelho, Gonzaga Patriota, Ibrahim
Abi-Ackel, Ivan Ranzolin, Jefferson Campos, José Borba, José Eduardo Cardozo, Luiz Carlos Santos, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Luiz Piauhylino, Michel Temer,
Nelson Pellegrino, Ney Lopes, Paes Landim, Professor
Luizinho, Ricardo Fiuza, Robson Tuma e Rubinelli. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a
Ata da décima oitava reunião ordinária, realizada em
vinte de abril. A Deputada Juíza Denise Frossard requereu dispensa da leitura da Ata. Não houve discussão. Em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade.
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EXPEDIENTE: 1 – Correspondência do Deputado Professor Luizinho, justiﬁcando sua ausência às reuniões
no período de vinte e cinco a vinte e sete de abril do
corrente, em razão de sua participação, em missão
oﬁcial, no VII Fórum para Líderes de Governo, em Washington, Estados Unidos. 2 – Comunicado ao plenário de retirada de pauta, de ofício, do PL 3.503/2004
de autoria do Senado Federal que “deﬁne os direitos
das vítimas de ações criminosas e regulamenta o art.
245 da Constituição Federal, para criar o Fundo Nacional de Assistência às Vítimas de Crimes Violentos
(Funav), além de outras providências”, para que se
processe a este a apensação do PL 5.027/2005. 3 –
Correspondência conjunta da Associação Nacional
dos Procuradores da Previdência Social – ANPPREV,
Associação Nacional dos Procuradores Federais –
ANPAF, Associação Nacional dos Advogados da União
– ANAUNI e União Nacional dos Advogados da União
– UNIAGU encaminhando cópia do Manifesto em Defesa da Advocacia Pública. ORDEM DO DIA: O Senhor
Presidente respondeu a Questão de Ordem formulada
pelo Deputado Inaldo Leitão, em doze de abril, acerca
da estipulação do campo temático das matérias afeitas
à CCJC que poderiam ser objeto de Audiência Pública:
decidiu que o próprio Regimento Interno determinava
as condições de realização de Audiências Públicas,
sendo uma delas a relação da Audiência com as matérias de competência da Comissão, art. 24, III. Nos
termos do art. 255, as Comissões podem realizar Audiências Públicas para instruir matéria legislativa em
trâmite e também para tratar de assuntos de interesse
público relevante, atinentes à sua área de atuação. O
art. 32, III especiﬁca o campo temático da Comissão
de Constituição e Justiça e de Cidadania. Resolveu o
Senhor Presidente que doravante todos os requerimentos de Audiência Pública apresentados na Comissão só seriam recebidos depois de examinada se as
postulações fossem compatíveis com o campo temático da CCJC; aqueles que não se enquadrarem no
campo temático da Comissão, não seriam aceitos, e
devolvidos ao autor, com o despacho devido; a decisão
de devolver, seria comunicada ao autor do requerimento e ao plenário da Comissão; da decisão do Presidente, poderia o autor recorrer, por analogia ao art. 137,
§ 2º, do regimento interno, ao plenário da Comissão.
O Senhor Presidente convidou os Deputados, autores
de Requerimentos de Audiência Pública já apresentados, para exame dos requerimentos que julgava fora
campo temático da Comissão. Por ﬁm, acrescentou
que não recebeu a Proposta de Fiscalização e Controle, apresentada pelo Líder do PFL, propondo que a
CCJC ﬁscalizasse as denúncias veiculadas contra o
Presidente do Banco Central do Brasil, uma vez que
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a PFC pretendida estaria fora do campo temático da
Comissão. Ademais, já foram apresentadas propostas
idênticas nas Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio – PFC nº 67/05; de Finanças e Tributação – PFC nº 68/05; de Segurança Pública – PFC nº 71/05. Fizeram uso da palavra os Deputados Inaldo Leitão e Antônio Carlos Magalhães Neto.
1 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
1.296/01 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 901/2001) – que
“aprova o ato que autoriza a Fundação de Rádio de
Fusão Comunitária Carlos Pereira, a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Luzia, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 2 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.411/01 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 772/2001) – que
“aprova o ato que outorga concessão à Rádio Estrela
de Ibiúna Ltda para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Valente, Estado
da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Em 19/04/2005, foi adiada a discussão, por 01 sessão, a requerimento do Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh. Discutiu a matéria o Deputado
Colbert Martins. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 3 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.344/02 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
1432/2001) – que “aprova o ato que autoriza a Associação de Promoção Educacional, Cultural, Artística,
Esportiva e Comunicação Social de Ribeira do Pombal
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ribeira do Pombal, Estado da Bahia”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.441/04
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 217/2004) – que “aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão de Caldeirões a executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Bom Conselho, Estado de
Pernambuco”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em
votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 5
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– PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.515/04
– da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação
e Informática – (TVR 322/2004) – que “aprova o ato
que autoriza a Rádio Comunitária “Ondas de Paz” FM
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Imbituva, Estado do Paraná”. RELATOR:
Deputado JOÃO ALMEIDA. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer. 6 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.564/05 – da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR
232/2004) – que “aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Vermelho Novo (ACCVN)
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Vermelho Novo, Estado de Minas Gerais”.
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO GREENHALGH.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 7 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.565/05 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 240/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura Rádio Estância de Poá a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Poá, Estado
São Paulo”. RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 8 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.566/05 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 273/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária Penapolense para
o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Penápolis, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve
discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade
o Parecer. 9 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.567/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática – (TVR 275/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Mesópolis
– ADACME a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mesópolis, Estado São Paulo”.
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. PARECER:
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pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 10 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.568/05 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 303/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Cachoeira Paulista de Radiodifusão a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de
São Paulo”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS
MAGALHÃES NETO. PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o
Parecer. O Deputado José Mentor assumiu a Presidência. 11 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1.569/05 – da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática – (TVR 336/2004) – que
“aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Duartina, Estado de São Paulo”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA.
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação,
foi aprovado por unanimidade o Parecer. 12 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.570/05 – da
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática – (TVR 345/2004) – que “aprova o ato que
autoriza a Associação Comunitária de Radiodifusão
da Rede Jovem de Cultura e Educação Social a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais”. RELATOR:
Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER:
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer. 13 – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.571/05 – da Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática –
(TVR 352/2004) – que “aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária de Santa Rita de Jacutinga a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Rita de Jacutinga, Estado de
Minas Gerais”. RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.
Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer.
O Deputado Antônio Carlos Biscaia reassumiu a Presidência. Os Deputados Inaldo Leitão, José Divino,
Luiz Antônio Fleury, Vicente Cascione, Mendes Ribeiro Filho e Wagner Lago requereram inversão da pauta
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para apreciação dos itens dezenove; um; cinqüenta e
seis; setenta e sete; vinte e cinco, setenta e cinco; dezessete, respectivamente. Um a um, foram os requerimentos aprovados pelo plenário da Comissão. 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
548/02 – do Senado Federal – BERNARDO CABRAL
– (PEC 4/2002) – que “dá nova redação ao § 1º do art.
17 da Constituição Federal, para disciplinar as coligações eleitorais”. RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: pela admissibilidade. O Deputado Inaldo
Leitão procedeu à leitura do Parecer. O Deputado Odair
Cunha pediu vista do processo. O Deputado Pauderney Avelino apresentou Questão de Ordem aﬁrmando
que esta era matéria de Projeto de Decreto Legislativo
e, não, de PEC. O Senhor Presidente não aceitou a
Questão de Ordem e esclareceu que esta proposição
era de autoria do Senado Federal. Foi concedida vista
conjunta aos Deputados Odair Cunha, Miro Teixeira,
Zulaiê Cobra, Mendes Ribeiro Filho, Paulo Magalhães
e Onyx Lorenzoni. Fizeram uso da palavra os Deputados Miro Teixeira, Roberto Magalhães, Antônio Carlos Magalhães Neto, Odair Cunha, Vicente Arruda,
José Mentor, João Almeida, Roberto Freire, Edmar
Moreira e Alceu Collares. 15 – CONSULTA Nº 5/04 –
Presidência da Câmara dos Deputados – que “consulta a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, nos termos do art.32, inciso IV, alínea “c”, do Regimento Interno, sobre a ocorrência, ou não, de trânsito em julgado em relação à sentença que decretou
a suspensão dos direitos políticos do Senhor Deputado
Paulo Celso Fonseca Marinho, para os ﬁns do disposto no art.55, inciso IV e §3º, da Constituição Federal,
dirimindo todas as possíveis dúvidas jurídicas existentes no processo de sindicância nº 115.570/2004, instaurado no âmbito da Mesa da Câmara dos Deputados”.
RELATOR: Deputado PAULO MAGALHÃES. PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep.
Paulo Magalhães (PFL-BA), pelo entendimento de que
não há trânsito em julgado. Em 05/04/2005, foi concedida vista ao Deputado Inaldo Leitão. O Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, na condição de Vice-Líder, apresentou Requerimento de adiamento da discussão por duas sessões. Orientaram suas Bancadas,
nos termos do art. 192, § 2º do Regimento Interno, os
Deputados Fernando Coruja, Inaldo Leitão, Mendes
Ribeiro Filho e Benedito de Lira. Submetido a votos, o
Senhor Presidente anunciou o resultado: rejeitado o
requerimento por maioria. O Deputado Antônio Carlos
Magalhães Neto requereu veriﬁcação de votação. O
Senhor Presidente procedeu à chamada nominal. Votou sim o Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto;
votaram não os Deputados Antônio Carlos Biscaia,
José Mentor, Odair Cunha, Antônio Carlos Bifﬁ, Lucia-
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no Zica, Luiz Couto, Rubens Otoni, Cezar Schirmer,
José Divino, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Trad, Paulo Afonso, João Almeida, Vicente Cascione, Edmar
Moreira, Inaldo Leitão, Roberto Freire, Fernando Coruja, Alceu Collares, João Fontes, Jamil Murad, Sérgio
Miranda e Marcelo Ortiz; absteve-se de votar o Deputado Vicente Arruda. O Bloco PFL/PRONA e o PP ﬁzeram obstrução, comunicada pelos respectivos ViceLíderes à mesa. Veriﬁcada a insuﬁciência de quorum
para deliberação o Senhor Presidente adiou a votação,
anunciou a inclusão em pauta para a próxima reunião
do PDC 1.274/04 que “autoriza referendo acerca da
comercialização de arma de fogo e munição em Território Nacional, a se realizar no primeiro domingo do
mês de outubro de 2005” e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta e nove minutos, antes convocando outra para a próxima quarta-feira às dez horas. E,
para constar, eu ________________, Rejane Salete
Marques, lavrei a presente Ata, que, por ter sido lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Antônio Carlos Biscaia, ______________________,
e publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 8ª Reunião Ordinária Realizada em 13
de Abril de 2005.
Às dez horas e vinte e sete minutos do dia treze de
abril de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no plenário nº 4 do Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência alternadamente dos
Deputados Geddel Vieira Lima, Presidente e Eduardo
Cunha, 1º Vice-Presidente; e com a presença dos Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss, 2º
e 3º Vice-Presidentes, respectivamente; Coriolano Sales,
Félix Mendonça, Fernando Coruja, Francisco Dornelles,
Gonzaga Mota, João Magalhães, José Carlos Machado,
José Militão, José Pimentel, Luiz Carreira, Marcelino Fraga, Moreira Franco, Mussa Demes, Nazareno Fonteles,
Osório Adriano, Pauderney Avelino, Pedro Novais, Roberto Brant, Silvio Torres, Vignatti, Virgílio Guimarães e
Wasny de Roure (Titulares); André Figueiredo, Antonio
Cambraia, Carlos Willian, Eliseu Resende, Feu Rosa,
João Batista, José Carlos Araújo, Júlio Cesar, Nelson
Bornier e Paulo Rubem Santiago (Suplentes). Deixaram
de comparecer os Deputados Armando Monteiro, Delﬁm
Netto, Virgílio Guimarães, José Priante, Enivaldo Ribeiro
e Yeda Crusius. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos. A seguir, sugeriu a dispensa da leitura da ata da 7ª reunião, tendo em vista a
sua distribuição. Colocou, então, a ata em discussão. Na
discussão, o Deputado Félix Mendonça apontou a ne-
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cessidade de retiﬁcação da ata, sugerindo a troca da
expressão – “mantida em níveis baixos” por “mantida em
níveis altos” – no item 02, Requerimento nº 52/05, primeira página. Acolhida a sugestão, em votação, foi aprovada, unanimemente, a Ata da 7ª reunião, com alteração.
ORDEM DO DIA: 01) REQUERIMENTO Nº 51/05 – do
Sr. Carlos Willian – para que seja convidado o Sr. Luís
Apolônio Neto, Presidente do Instituto de Resseguros do
Brasil, a ﬁm de prestar esclarecimentos relativos a questões internas do Instituto. Discutiram a matéria os Deputados Carlos Willian, Vignatti, Nelson Bornier e Francisco
Dornelles. Retirado de pauta pelo autor por três reuniões.
02) REQUERIMENTO Nº 54/05 – do Sr. Luiz Carlos Hauly
– que requer a criação de Subcomissão Especial para
estudar a incidência do PIS-COFINS em produtos e serviços. Discutiram a matéria os Deputados Luiz Carlos
Hauly, Vignatti, Luiz Carreira, Geddel Vieira Lima, Mussa
Demes, Pauderney Avelino e Carlito Merss. O Presidente informou que nos termos do art. 29, 1º “Nenhuma Comissão Permanente poderá contar com mais de três
Subcomissões Permanentes e de três Subcomissões
Especiais em funcionamento simultâneo”. Ponderou ainda que sobre a mesa havia requerimentos de prorrogação
das 3 Subcomissões Especiais em funcionamento, a
saber: Subcomissão Especial para tratar da Questão dos
Spreads Bancários e das Taxas de Juros praticados no
País; Subcomissão Especial para promover estudos do
art. 146 da Constituição Federal, com redação derivada
da Emenda Constitucional nº 42, aprovada em 19/12/2003,
que requer lei complementar para deﬁnição do “tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e
para as empresas de pequeno porte” – Simples Federal;
e Subcomissão Especial para tratar de matéria relativa
ao Cálculo e Pagamento dos Royalties e da Participação
Especial Previstos na Lei nº 9.478/97. Sendo assim, o
autor do Requerimento, Deputado Luiz Carlos Hauly,
propôs a inclusão, dentre as atribuições da Subcomissão
Permanente de Acompanhamento e Avaliação da Execução e Gestão Financeira e Tributária, do assunto relativo ao Requerimento nº 54/05. O Presidente colocou em
votação a proposta do Deputado Luiz Carlos Hauly que
foi aprovada. O Requerimento nº 54/05 foi tido como prejudicado. A seguir, o Presidente deliberou sobre os seguintes requerimentos: REQUERIMENTO Nº 63/05 – da
Subcomissão Especial para tratar da Questão dos Spreads Bancários e das Taxas de Juros praticados no País
– que requer a prorrogação dos trabalhos da Subcomissão Especial por 1 (um) ano. Discutiram a matéria os
Deputados Félix Mendonça e Carlos Willian. O Deputado
Carlos Willian sugeriu alteração no prazo de prorrogação
da Subcomissão Especial por um período de noventa
dias. Já o Deputado Félix Mendonça propôs que se concedesse apenas uma prorrogação, após o que o trabalho
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dessa Subcomissão Especial seria improrrogável. O Presidente colocou em votação a prorrogação da Subcomissão Especial por 90 dias improrrogáveis. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o requerimento, com alterações. REQUERIMENTO Nº 64/05 – da Subcomissão
Especial para promover estudos do art. 146 da Constituição Federal, com redação derivada da Emenda Constitucional nº 42, aprovada em 19/12/2003, que requer lei
complementar para deﬁnição do “tratamento diferenciado
e favorecido para as microempresas e para as empresas
de pequeno porte” – Simples Federal – que requer a
prorrogação dos trabalhos da Subcomissão Especial por
1 (um) ano. Discutiram a matéria os Deputados Félix
Mendonça e Carlos Willian. O Deputado Carlos Willian
sugeriu alteração no prazo de prorrogação da Subcomissão Especial por um período de noventa dias. Já o Deputado Félix Mendonça propôs que se concedesse apenas
uma prorrogação, após o que o trabalho dessa Subcomissão Especial seria improrrogável. O Presidente colocou em votação a prorrogação da Subcomissão Especial
por 90 dias improrrogáveis. EM VOTAÇÃO: aprovado,
unanimemente, o requerimento, com alterações. REQUERIMENTO Nº 65/05 – da Subcomissão Especial para
tratar de matéria relativa ao Cálculo e Pagamento dos
Royalties e da Participação Especial Previstos na Lei nº
9.478/97 – que requer a prorrogação dos trabalhos da
Subcomissão Especial por 90 (noventa) dias. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. Por
acordo dos membros da Comissão foram votadas preferencialmente e em bloco as seguintes matérias. Bloco
I – Projetos com pareceres pela incompatibilidade e/ou
inadequação ﬁnanceira e orçamentária: 05) PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 217/01 – do Sr. Luiz Alberto e outros – que “cria o Fundo Nacional para o Desenvolvimento de Ações Aﬁrmativas (FNDAA)”. RELATOR:
Deputado JOSÉ PIMENTEL. 10) PROJETO DE LEI Nº
3.266-A/04 – do Sr. Carlos Nader – que “acrescenta o
Inciso III ao artigo 3° da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro
de 1996, que ‘dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, sobre pagamento da dívida
representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras
providências’”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 13) PROJETO DE LEI Nº 4.625-A/98 – do Sr. João
Pizzolatti – que “dispõe sobre a redução dos saldos devedores dos contratos de ﬁnanciamento habitacional
assinados a partir de 31 de março de 1990”. RELATOR:
Deputado FERNANDO CORUJA. 16) PROJETO DE LEI
Nº 1.814-A/99 – do Sr. Nilson Pinto – que “acrescenta §
7º ao art. 4º da Lei nº 8.661, de 2 julho de 1993, que ‘dispõe sobre os Incentivos Fiscais para Capacitação Tecnológica da Indústria e da Agropecuária e dá outras providências, para ampliar a dedução do Imposto de Renda
devido quando as atividades forem realizadas nas regi-
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ões Norte ou Nordeste, e dá outras providências’”. RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES. 18) PROJETO
DE LEI Nº 30-A/03 – do Sr. Bismarck Maia – que “institui
o Fundo de Aquisição de Livros para as Universidades
Públicas”. RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. 21)
PROJETO DE LEI Nº 718-A/03 – do Sr. José Divino – que
“dispõe sobre a criação do Programa SOS Rios e Lagos
do Brasil, objetivando a sua revitalização”. RELATOR:
Deputado LUIZ CARREIRA. 22) PROJETO DE LEI Nº
910-A/03 – da Sra. Francisca Trindade e outros – que
“estabelece incentivo ﬁscal às empresas que contratarem
empregadas mulheres chefes de família e dá outras providências”. RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 23) PROJETO DE LEI Nº 1.117-A/03 – do Sr.
Carlos Nader – que “estabelece a gratuidade de livros
didáticos para alunos da rede pública”. RELATOR: Deputado LUIZ CARREIRA. O item 05 foi retirado de pauta
pelo relator. Os itens 16 e 18 foram retirados de pauta
pelos autores. E ao item 22 foi concedida vista ao Deputado Wasny de Roure. EM VOTAÇÃO: aprovados, unanimemente, os pareceres dos itens 10, 13, 21 e 23. Bloco II – Projetos com pareceres 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
aprovação: 06) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº
63/03 – da Comissão de Legislação Participativa – que
“estabelece prestação de contas pelo Banco Central do
Brasil perante o Poder Legislativo”. RELATOR: Deputado
MUSSA DEMES. 07) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03 – do Sr. Silas Brasileiro – que “altera a Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras
providências”. RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS.
20) PROJETO DE LEI Nº 365-A/03 – do Sr. Rogério Silva – que “altera o caput do art. 4º da Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, que ‘regulamenta o art. 159, inciso
I, alínea “c”, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE
e o Fundo Constitucional de Financiamento do CentroOeste – FCO, e dá outras providências’”. RELATOR:
Deputado PEDRO NOVAIS. O Deputado Fernando Coruja solicitou que fossem discutidos separadamente os
três itens do Bloco II. Bloco III – Projetos com pareceres
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: 08) PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 196/04 – do Sr. Takayama – que
“acrescenta art. ao Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, para disciplinar operação de sociedades seguradoras”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.
26) PROJETO DE LEI Nº 3.319-A/04 – do Sr. Reinaldo
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Betão – que “obriga as empresas de concessão de crédito a emitir documento explicando a razão da não aprovação do crédito solicitado”. RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 27) PROJETO DE LEI Nº 3.405/04 – do Sr.
Carlos Nader – que “inclui o inciso 5° ao art. 2° e altera
a redação do art. 3° da Lei n° 7.797, de 10 de julho de
1989, que cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá
outras providências”. RELATOR: Deputado CORIOLANO
SALES. O item 08 foi retirado de pauta pelo autor. EM
VOTAÇÃO: aprovados, unanimemente, os pareceres dos
itens 26 e 27. Encerradas as votações em bloco, seguiuse à votação dos demais itens da pauta. Sobre a mesa
REQUERIMENTO – do Sr. Francisco Lopes – para que
seja retirado de pauta o PL nº 1/95, na qualidade de autor de um dos apensados. EM VOTAÇÃO: aprovado o
requerimento, contra o voto do Deputado Pauderney
Avelino. 03) PROJETO DE LEI Nº 1/95 – do Sr. Paulo
Paim – que “dispõe sobre a Política Nacional de Salários,
o salário mínimo e dá outras providências”. (Apensados:
PL’s nºs 71/99, 194/99, 221/95, 347/99, 385/99, 386/99,
403/95, 408/99, 414/99, 630/95, 648/95, 691/95, 717/95,
803/95, 1.032/99, 1.033/99, 1.170/99, 1.847/96, 2.079/99,
2.377/00, 2.396/00, 2.455/00, 2.456/00, 2.457/00, 2.596/00,
2.729/00, 2.743/00, 3.166/00, 3.167/00, 3.332/97, 3.396/00,
4.027/97, 4.459/98, 4.587/98, 4.905/99). RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela inadequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e dos PL’s
n°s 71/99, 194/99, 221/95, 347/99, 385/99, 386/99, 403/95,
408/99, 414/99, 630/95, 648/95, 691/95, 717/95, 803/95,
1.032/99, 1.033/99, 1.170/99, 1.847/96, 2.079/99, 2.377/00,
2.396/00, 2.455/00, 2.456/00, 2.457/00, 2.596/00, 2.743/00,
3.166/00, 3.167/00, 3.332/97, 3.396/00, 4.027/97, 4.459/98,
4.587/98, 4.905/99, apensados, e pela não implicação
da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação ﬁnanceira e orçamentária do PL n° 2.729/00,
apensado. Retirado de pauta pelo autor. 04) PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 134/00 – do Sr. Fernando
Gabeira – que “cria contribuição econômica e institui o
Fundo Nacional de Assistência Médico-Hospitalar a Acidentados de Trânsito – FUMHAT”. RELATOR: Deputado
LUIZ CARLOS HAULY. PARECER: pela compatibilidade
e adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com Substitutivo. Discutiram a matéria os
Deputados Luiz Carlos Hauly, Francisco Dornelles, Fernando Coruja, Mussa Demes, José Militão, José Carlos
Machado, Pauderney Avelino, Wasny de Roure, Vignatti,
Silvio Torres, Osório Adriano, Félix Mendonça, Pedro
Novais e Nazareno Fonteles. EM VOTAÇÃO: rejeitado o
parecer, contra os votos dos Deputados Luiz Carlos Hauly
e Nazareno Fonteles. Designado Relator-Substituto o
Deputado Francisco Dornelles. 06) PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 63/03 – da Comissão de Legisla-
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ção Participativa – que “estabelece prestação de contas
pelo Banco Central do Brasil perante o Poder Legislativo”.
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. PARECER: 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 aprovação. Discutiram a matéria os
Deputados Mussa Demes, Fernando Coruja, Pauderney
Avelino, Carlito Merss, Geddel Vieira Lima, José Carlos
Machado, José Pimentel e Luiz Carreira. Nos termos regimentais, assumiu a Presidência, o Deputado Eduardo
Cunha. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer, com complementação de voto. 07) PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03 – do Sr. Silas Brasileiro – que “altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado
PEDRO NOVAIS. PARECER: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto
à adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. Discutiram a matéria os Deputados Pedro
Novais, Pauderney Avelino, Fernando Coruja, Luiz Carreira, Eduardo Cunha e Luiz Carlos Hauly. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o parecer, com complementação de voto. Sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr.
Carlito Merss – para que seja retirado de pauta o PL nº
220/04, na qualidade de relator do Projeto. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o requerimento. 09) PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 220/04 – do Sr. Ricardo
Izar – que “altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, e dá outras providências”. RELATOR:
Deputado CARLITO MERSS. PARECER: pela compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação. 11) PROJETO DE LEI Nº 3.860A/04 – do Poder Executivo (Mensagem nº 346/04) – que
“autoriza a Fundação Instituto Brasileiro de Geograﬁa e
Estatística – IBGE a alienar os imóveis que especiﬁca,
localizados em Brasília – Distrito Federal”. RELATOR:
Deputado JOÃO MAGALHÃES. PARECER: pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária.
Vista ao Deputado Pauderney Avelino. Sobre a mesa
REQUERIMENTO – do Sr. Eduardo Cunha – para retirada de pauta do PL nº 3.588/04, na qualidade de relator
do Projeto. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o
requerimento. 12) PROJETO DE LEI Nº 3.558/04 – da
Sra. Luciana Genro – que “autoriza a União a consolidar
as dívidas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios renegociadas através das Leis nº 8.727, de 1993,
e nº 9.496, de 1997, e dá outras providências”. RELATOR:
Deputado EDUARDO CUNHA PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprova-
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ção. Retirado de pauta pelo relator. Sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Paulo Rocha – para que seja
retirado de pauta o PL nº 33-A/99, na qualidade de autor
do Projeto. Prejudicada a votação do requerimento em
razão da concessão de vista ao Deputado Carlos Willian.
14) PROJETO DE LEI Nº 33-A/99 – do Sr. Paulo Rocha
– que “proíbe a utilização de recursos públicos, no âmbito da União, em propaganda oﬁcial, favorável ou contrária, que tenha por objeto proposições pendentes de
apreciação pelo Congresso Nacional”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. PARECER: pela adequação
ﬁnanceira e orçamentária. Vista ao Deputado Carlos
Willian. Sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Armando Monteiro – para que seja retirado de pauta o PL nº
1.799-B/99, na qualidade de relator do Projeto. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. 15)
PROJETO DE LEI Nº 1.799-B/99 – do Sr. Milton Monti
– que “altera a redação do art. 30, inciso I, alínea “b” da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, para prorrogar o
prazo de recolhimento das contribuições previdenciárias
de responsabilidade das empresas”. (Apensados: PL’s
nºs. 3.207/00, 5.645/01 e 1.133/03). RELATOR: Deputado
ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e
dos PL’s n°s 3.207/00, 5.645/01, 1.133/03, apensados,
e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Retirado
de pauta pelo relator. 17) PROJETO DE LEI Nº 3.742A/00 – do Sr. Professor Luizinho – que “dá nova redação
ao art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o novo Código Brasileiro de Trânsito”. (Apensados: PL’s nºs 4.481/01 e 4.629/01). RELATOR: Deputado FEU ROSA PARECER: pela compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto, dos PL’s
nºs 4.481/01 e 4.629/01, apensados, e do Substitutivo
da Comissão de Viação e Transportes e, no mérito, pela
aprovação do Projeto e do PL nº 4.629/01, apensado,
nos termos do Substitutivo da Comissão de Viação e
Transportes, e pela rejeição do PL nº 4.481/01, apensado. Retirado de pauta. Sobre a mesa REQUERIMENTO
– do Sr. Bismarck Maia – para que seja retirado de pauta o PL nº 32/03, na qualidade de autor do Projeto. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento.
19) PROJETO DE LEI Nº 32/03 – do Sr. Bismarck Maia
– que “proíbe a cobrança do contribuinte de qualquer
taxa ou tarifa para a inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas da Secretaria da Receita Federal”. RELATOR:
Deputado CARLITO MERSS. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com Substitutivo. Retirado de pauta pelo autor. 20)
PROJETO DE LEI Nº 365-A/03 – do Sr. Rogério Silva
– que “altera o caput do art. 4º da Lei nº 7.827, de 27 de
setembro de 1989, que ‘regulamenta o art. 159, inciso I,
alínea “c”, da Constituição Federal, institui o Fundo Cons-
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titucional de Financiamento do Norte – FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e
o Fundo Constitucional de Financiamento do CentroOeste – FCO, e dá outras providências’”. RELATOR:
Deputado PEDRO NOVAIS. PARECER: pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação nos termos do Substitutivo da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Discutiu a matéria o Deputado José Pimentel. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. Sobre
a mesa, REQUERIMENTO – do Sr. Luiz Carlos Haulypara que seja retirado de pauta, o PL nº 1435-A/03.
EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. 24) PROJETO DE LEI Nº 1.435-A/03 – do Sr.
Wilson Santos – que “altera a redação do art. 3º da Lei
nº 10.200, de 14 de fevereiro de 2001, que “acresce e
altera dispositivo da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de
1994, que institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS
HAULY. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto, da Emenda nº 1 e da Subemenda
nº 1 da Comissão de Agricultura e Política Rural e, no
mérito, pela aprovação do Projeto, da Emenda nº 1 e
da Subemenda nº 1 da CAPR. Retirado de pauta pelo
relator. 25) PROJETO DE LEI Nº 2.991/04 – do Sr.
Francisco Dornelles – que “dispõe sobre a alíquota da
COFINS não-cumulativa estabelecida na Lei nº 10.833,
de 29 de dezembro de 2003”. RELATOR: Deputado
ROBERTO BRANT. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária, com emenda e, no mérito, pela
aprovação. Retirado de pauta. 28) PROJETO DE LEI
Nº 3.931/04 – do Sr. Paulo Delgado – que “deﬁne lucro
extraordinário obtido pelas instituições ﬁnanceiras que
se beneﬁciam de políticas governamentais de estabilização restritivas, cria adicional da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido e dá outras providências”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY PARECER:
pela compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Retirado de pauta pelo Relator. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às doze
horas e quarenta e oito minutos, antes convocando
reunião ordinária deliberativa para o dia vinte e sete
de abril próximo, quarta-feira, às 10h. E, para constar,
eu _____________________________, Marcelle R.
Campello Cavalcanti, Secretária em exercício, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação
no Diário da Câmara dos Deputados. ___________
___________, Deputado Geddel Vieira Lima, Presidente.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 9ª Reunião Ordinária de Audiência Pública, Realizada em 03 de Maio de 2005.
Às quatorze horas e quarenta e nove minutos do
dia três de maio de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no Plenário nº 04 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência
alternadamente dos Deputados Eduardo Cunha, 1º VicePresidente e Carlito Merss, 3º Vice-Presidente; presentes
os Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly, 2º Vice-Presidente; José Militão, José Pimentel, Luiz Carreira, Silvio Torres, Nazareno Fonteles, Coriolano Sales, Wasny
de Roure, Marcelino Fraga, Fernando Coruja e Vignatti
(Titulares); Ademir Camilo, Júlio César e João Batista
(Suplentes); e os não-membros Deputados Fernando de
Fabinho, Eduardo Valverde e Ivan Vaziolin. Deixaram de
comparecer os Deputados Virgílio Guimarães, Geddel
Vieira Lima, João Magalhães, José Priante, Max Rosenmann, Moreira Franco, Pedro Novais, Félix Mendonça,
José Carlos Machado, Mussa Demes, Osório Adriano,
Pauderney Avelino, Roberto Brant, Gonzaga Mota, Yeda
Crusius, Delﬁm Neto, Enivaldo Ribeiro, Francisco Dornelles e Armando Monteiro. Justiﬁcou ausência por motivo
político-partidário o Deputado Geddel Vieira Lima. Abertos os trabalhos, o Presidente informou que a audiência
pública, requerida pelo Deputado Fernando Coruja, destinava-se à análise da situação do microcrédito no Brasil
e da política de estímulo ao microcrédito do Governo
Federal. Após, passou a palavra inicialmente ao Senhor
Clarence Joseph Hillerman Júnior, Consultor da Diretoria de Normas e Organização do Sistema Financeiro
do Banco Central do Brasil, representando o Sr. Marden
Marques Soares. Encerrada a primeira exposição, o Presidente comunicou a justiﬁcativa de ausência do Professor
Jacques Mick, Doutor em Sociologia pela Universidade
Federal de Santa Catarina. Falaram sucessivamente os
Senhores Valdi Dantas, Coordenador do Comitê Interministerial do PNMPO, representado o Sr. Paul Singer;
Antônio Prado, Chefe do Departamento de Relacionamento com o Governo do BNDES, representando o Sr.
Maurício Borges Lemos; José Caetano Lavorato Alves,
Presidente da Associação Brasileira dos Dirigentes de
Entidades Gestoras e Operadoras de Microcrédito, Crédito Popular Solidário e Entidades Similares – ABCRED;
Isabel Baggio, Presidente do Banco da Família; Paulo
Haus Martins, Advogado da Martins Associados e Luiz
José Bueno de Aguiar, Advogado da ABCRED. Após,
manifestaram-se com interpelações aos convidados os
Deputados Ivan Vanziolin, Nazareno Fonteles, Eduardo
Valverde e Fernando Coruja. O inteiro teor da reunião
foi gravado, passando o arquivo de áudio a integrar o
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acervo documental desta reunião. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os
trabalhos às dezessete horas e trinta e seis minutos,
antes agradecendo a participação dos convidados e
dos demais presentes. E, para constar, eu, ________
________________, Marcelle R. Campello Cavalcanti,
Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. ___________________, Deputado Eduardo
Cunha, Vice-Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 12ª Reunião Ordinária de Audiência
Pública, Realizada em 17 de Maio de 2005.
Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia
dezessete de maio de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no Plenário nº 04 do
Anexo II da Câmara dos Deputados, sob a presidência do
Deputado Geddel Vieira Lima, Presidente; presentes os
Senhores Deputados Eduardo Cunha, Luiz Carlos Hauly
e Carlito Merss, respectivamente 1º, 2º e 3º Vice-Presidentes; Virgílio Guimarães, José Militão, Félix Mendonça, José Carlos Machado, Osório Adriano, Silvio Torres,
Armando Monteiro, Nazareno Fonteles, Wasny de Roure
e Fernando Coruja (Titulares); Ademir Camilo, Geraldo
Thadeu, Feu Rosa, Júlio Semeghini, Nelson Bornier,
Eliseu Padilha e Carlos Willian (Suplentes). Deixaram
de comparecer os Deputados José Pimentel, Vignatti,
João Magalhães, José Priante, Marcelino Fraga, Max
Rosenmann, Moreira Franco, Pedro Novais, Coriolano
Sales, Luiz Carreira, Mussa Demes, Pauderney Avelino, Roberto Brant, Gonzaga Mota, Yeda Crusius, Delﬁm
Netto, Enivaldo Ribeiro e Francisco Dornelles. Abertos os
trabalhos, o Presidente informou que a audiência pública, requerida pelos Deputados Armando Monteiro, Luiz
Carlos Hauly e Max Rosenmann, destinava-se ao debate
do Projeto de Lei nº 3.741/00, do Poder Executivo, que
altera e revoga dipositivos da Lei nº 6.404/76, deﬁne e
estende às sociedades de grande porte disposições
relativas à elaboração e publicação de demonstrações
contábeis e dispõe sobre os requisitos de qualiﬁcação
de entidades de estudo e divulgação de princípios,
normas e padrões de contabilidade e auditoria como
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.
Após, passou a palavra inicialmente ao Senhor Bernard
Appy, Secretário de Política Econômica do Ministério da
Fazenda. Falaram sucessivamente os Senhores Alfried
Plöger, Presidente da Associação Brasileira de Companhias Abertas – ABRASCA; Marcelo Trindade, Presidente da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; Gabriel
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Jorge Ferreira, Presidente da Confederação Nacional
das Instituições Financeiras; Amaro Luiz de Oliveira Gomes, Chefe do Departamento de Normas do Sistema
Financeiro, representando o Sr. Sérgio Darcy, Diretor
de Normas e Organização do Sistema Financeiro do
Banco Central; Osmar Roncolatto, Diretor da Federação
Brasileira das Associações de Bancos – FEBRABAN;
Carlos Taﬂa, Diretor-Executivo da Associação Brasileira
das Empresas de Leasing – ABEL e José Martônio Coelho, Presidente do Conselho Federal de Contabilidade.
Justiﬁcou a ausência em razão de compromissos anteriormente assumidos o Sr. Jorge Rachid, Secretário da
Receita Federal. Após, manifestaram-se os Deputados
Armando Monteiro, na qualidade de relator do PL nº
3741/00 e autor do Requerimento nº 44/05, e Luiz Carlos Hauly, autor do Requerimento 35/04. O inteiro teor
da reunião foi gravado, passando o arquivo de áudio a
integrar o acervo documental desta reunião. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou os trabalhos às dezesseis horas e quarenta
e dois minutos, antes agradecendo a participação dos
convidados e dos demais presentes. E, para constar,
eu, ________________________, Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados. ____________________, Deputado
Geddel Vieira Lima, Presidente.
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
52ª Legislatura – 3ª Sessão Legislativa Ordinária
Ata da 13ª Reunião Ordinária Realizada em 18
de Maio de 2005.
Às dez horas e trinta e sete minutos do dia dezoito de maio de dois mil e cinco, reuniu-se a Comissão
de Finanças e Tributação, no plenário nº 4 do Anexo II
da Câmara dos Deputados, sob a presidência alternadamente dos Deputados Geddel Vieira Lima, Presidente e Eduardo Cunha, 1º Vice- Presidente; e com a presença dos Senhores Deputados Luiz Carlos Hauly e
Carlito Merss, respectivamente 2º e 3º Vice-Presidentes;
José Pimentel, Nazareno Fonteles, Vignatti, Virgílio Guimarães, Wasny de Roure, João Magalhães, Marcelino
Fraga, Max Rosenmann, Moreira Franco, Pedro Novais,
Coriolano Sales, Félix Mendonça, José Carlos Machado, Luiz Carreira, Mussa Demes, Osório Adriano, Pauderney Avelino, Roberto Brant, Silvio Torres, Delﬁm
Netto, Enivaldo Ribeiro, Francisco Dornelles, Armando
Monteiro, José Militão e Fernando Coruja (Titulares);
André Figueiredo, Antonio Cambraia, Carlos Willian,
Eliseu Padilha, José Carlos Araújo, Júlio Cesar, Nelson
Bornier, Paulo Rubem Santiago, Tarcísio Zimmermann,
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João Batista, Eliseu Resende e Feu Rosa (Suplentes).
Deixaram de comparecer os Deputados José Priante,
Gonzaga Mota e Yeda Crusius. Havendo número regimental, o Presidente declarou abertos os trabalhos.
Dispensada a leitura das atas e não havendo quem
quisesse discuti-las, em votação, foram aprovadas, unanimemente, as atas da 11ª e 12ª reuniões. EXPEDIENTE: O Presidente levou ao conhecimento da Comissão
as designações efetuadas em 11, 12, 16 e 17 de maio.
ORDEM DO DIA: 01) REQUERIMENTO Nº 55/05 – do
Sr. Pauderney Avelino – para que seja solicitado ao TCU
a realização de auditoria operacional nas ações da Empresa Brasileira de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV. Em votação pelo processo
simbólico, ao ser anunciado o resultado pela aprovação
do parecer, contra os votos dos Deputados Carlito Merss
e Nazareno Fonteles, o Deputado Carlito Merss requereu a veriﬁcação de votação e anunciou que o Partido
dos Trabalhadores encontrava-se em obstrução. Realizada a votação nominal, foi aprovado o requerimento,
contra o voto do Deputado Carlito Merss. 02) REQUERIMENTO Nº 60/05 – do Sr. Pauderney Avelino – para
que seja convocado o Sr. HUMBERTO SÉRGIO COSTA LIMA, Ministro de Estado da Saúde, para prestar
esclarecimentos sobre a citação do Dr. SÉRGIO CORTÊS, Interventor Federal da Saúde do Rio, em relatórios
feitos pelo Tribunal de Contas da União. Discutiram a
matéria os Deputados Carlito Merss, Francisco Dornelles, Virgílio Guimarães e Carlos Willian. EM VOTAÇÃO:
aprovado o requerimento, contra os votos dos Deputados Nazareno Fonteles, Pedro Novais, Virgílio Guimarães, Francisco Dornelles, Carlito Merss e José Militão.
Antes de apreciar o item 03, o Presidente informou que
havia sobre a Mesa correspondência assinada pelo Sr.
Henrique de Campos Meirelles, Presidente do Banco
Central, onde S. Exa, dando prosseguimento a conversa que teve anteriormente com esta Presidência, colocava-se à disposição da Comissão de Finanças e Tributação para que, em data acordada com a direção da
Comissão, pudesse prestar esclarecimentos sobre tema
relativo ao Requerimento nº 61/05. Após consultou o
autor do requerimento, Deputado Pauderney Avelino,
se o compromisso assumido pelo Presidente do Banco
Central era suﬁciente para que se retirasse a matéria
de pauta evitando assim o constrangimento da sua convocação. O Deputado concordou, ressaltando que se
marcasse com brevidade o comparecimento do Sr. Henrique Meirelles. 03) REQUERIMENTO Nº 61/05 – do Sr.
Pauderney Avelino – para que seja convocado o Sr.
HENRIQUE MEIRELLES, Presidente do Banco Central,
a ﬁm de prestar esclarecimentos sobre denúncias envolvendo-o com crime contra o sistema ﬁnanceiro nacional, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e crime
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eleitoral. Retirado de pauta pelo autor. 04) REQUERIMENTO Nº 62/05 – do Sr. Pauderney Avelino – para
que seja convidado o Sr. SÉRGIO CORTÊS, Interventor
Federal da Saúde do Município do Rio de Janeiro, a ﬁm
de esclarecer acusações feitas contra sua pessoa, em
relatório do Tribunal de Contas do Estado, por práticas
de grave infração à norma legal ou regulamentar de
natureza contábil, ﬁnanceira, orçamentária, operacional
e patrimonial à frente da Diretoria do Instituto de Traumato Ortopedia – INTO. Discutiram a matéria os Deputados Carlito Merss, Francisco Dornelles, Pedro Novais,
Moreira Franco e Silvio Torres. EM VOTAÇÃO: aprovado
o requerimento, contra os votos dos Deputados Francisco Dornelles, Nazareno Fonteles, Pedro Novais, Virgílio Guimarães, Carlito Merss, Paulo Rubem Santiago
e José Militão. 05) REQUERIMENTO Nº 70/05 – do Sr.
Félix Mendonça – que solicita ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda as informações relativas aos parcelamentos dos débitos dos Estados, Distrito Federal e
Municípios relativos a contribuições devidas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP) previstos nas Leis nº 10.637, de 2002 e nº
10.684, de 2003. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. Por acordo dos membros da
Comissão, foram votadas preferencialmente e em bloco
as seguintes matérias. Bloco I – Projetos pela incompatibilidade e/ou inadequação ﬁnanceira e orçamentária: 07) PROJETO DE LEI Nº 7.441/02 – do Sr. Antonio
Carlos Pannunzio – que “dispõe sobre a criação de uma
universidade federal na cidade de Sorocaba, Estado de
São Paulo”. (Apensado: PL nº 116-A/03). RELATOR:
Deputado FÉLIX MENDONÇA. 10) PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 199/04 – do Sr. Cabo Júlio – que
“acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 62, de
28 de dezembro de 1989, alterando a sistemática de
liberação de recursos do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS
HAULY. 14) PROJETO DE LEI Nº 5.908-A/01 – do Senado Federal (PLS nº 148/99) – que “dispõe sobre o
fornecimento de transporte, alimentação e pousada,
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), aos pacientes cujo
tratamento se realizar fora de seu domicílio, em atendimento aos preceitos da Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990 (Lei Orgânica da Saúde)”. (Apensados: PL’s
nºs 6.625/02 e 1.485/03). RELATOR: Deputado WASNY
DE ROURE. 18) PROJETO DE LEI Nº 7.064-A/02 – do
Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “dispõe sobre a complementação da aposentadoria a ex-servidores autárquicos
do extinto Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística
– IBGE e dá outras providências”. RELATOR: Deputado
VIGNATTI. 25) PROJETO DE LEI Nº 1.440/03 – do Sr.
Carlos Nader – que “isenta dos impostos federais o material didático, quando adquirido por bibliotecas, escolas
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e universidades públicas e privadas, para uso em suas
atividades essenciais”. RELATOR: Deputado WASNY
DE ROURE. 29) PROJETO DE LEI Nº 4.548/04 – do
Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – que “acrescenta
parágrafo ao art. 11 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro
de 1980, proibindo a penhora de depósitos bancários
à vista, quando da cobrança da dívida ativa da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das
respectivas autarquias”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. O Deputado Antonio Cambraia solicitou
vista ao item 07. Contudo como o Projeto tramita em
urgência e regimentalmente não se concede vistas a
projetos em urgência, o item 07 foi retirado de pauta. O
Deputado Eduardo Cunha solicitou a discussão em separado dos itens 10, 14 e 18. O Presidente comunicou
que havia sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame – “para que seja retirado
de pauta o PL nº 4.548/04, na qualidade de autor do
Projeto”. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o
requerimento. O item 29 foi retirado de pauta pelo autor.
Após, o Presidente colocou em votação o Bloco I. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer do item
25. Bloco II – Projetos pela compatibilidade e/ou adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição: 08) PROJETO DE LEI Nº 2.502/03 – da Comissão Parlamentar de Inquérito com a ﬁnalidade de
investigar operações no setor de combustíveis, relacionadas com a sonegação dos tributos, máﬁa, adulteração
e suposta indústria de liminares – que “dispõe sobre a
alteração da legislação tributária federal relativa à compensação de créditos e dá outras providências”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 11) PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº 222/04 – do Sr. Ney Lopes – que “estabelece norma geral de matéria tributária
relativa ao IPTU”. RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA. O Deputado Eduardo Cunha solicitou a discussão em separado do item 08. O Presidente informou
que havia sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr.
Mussa Demes – “para que seja retirado de pauta o Projeto de Lei Complementar nº 222/04”. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o requerimento. O item 11 foi
retirado de pauta. A seguir, o Presidente informou que
o Bloco II havia sido desfeito. Encerradas as votações
em bloco, seguiu-se à votação dos demais itens da pauta. 06) PROJETO DE LEI Nº 1/95 – do Sr. Paulo Paim
– que “dispõe sobre a Política Nacional de Salários, o
salário mínimo e dá outras providências”. (Apensados:
PL’s nºs 71/99, 194/99, 221/95, 347/99, 385/99, 386/99,
403/95, 408/99, 414/99, 630/95, 648/95, 691/95, 717/95,
803/95, 1.032/99, 1.033/99, 1.170/99, 1.847/96, 2.079/99,
2.377/00, 2.396/00, 2.455/00, 2.456/00, 2.457/00,
2.596/00, 2.729/00, 2.743/00, 3.166/00, 3.167/00,
3.332/97, 3.396/00, 4.027/97, 4.459/98, 4.587/98,
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4.905/99). RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela inadequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e dos PL’s nºs 71/99, 194/99, 221/95,
347/99, 385/99, 386/99, 403/95, 408/99, 414/99, 630/95,
648/95, 691/95, 717/95, 803/95, 1.032/99, 1.033/99,
1.170/99, 1.847/96, 2.079/99, 2.377/00, 2.396/00,
2.455/00, 2.456/00, 2.457/00, 2.596/00, 2.743/00,
3.166/00, 3.167/00, 3.332/97, 3.396/00, 4.027/97,
4.459/98, 4.587/98, 4.905/99, apensados, e pela não
implicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária do PL nº 2.729/00, apensado. EM VOTAÇÃO: aprovado o parecer, contra os votos dos Deputados Eduardo Cunha, José Carlos Machado, Félix Mendonça,
Osório Adriano, Coriolano Sales e Pauderney Avelino.
08) PROJETO DE LEI Nº 2.502/03 – da Comissão Parlamentar de Inquérito com a ﬁnalidade de investigar
operações no setor de combustíveis, relacionadas com
a sonegação dos tributos, máﬁa, adulteração e suposta indústria de liminares – que “dispõe sobre a alteração
da legislação tributária federal relativa à compensação
de créditos e dá outras providências”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. PARECER: pela compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição. Retirado de pauta em virtude da
ausência do relator. 09) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 65/03 – do Sr. Feu Rosa – que “altera o
inciso IX do art. 4º da Lei nº 4.595, de 1964”. RELATOR:
Deputado CORIOLANO SALES. PARECER: 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 aprovação, com Substitutivo. Discutiram a matéria os Deputados Carlito Merss, Armando Monteiro, Francisco Dornelles, Antonio Cambraia,
Virgílio Guimarães, Pauderney Avelino, Fernando Coruja, Paulo Rubem Santiago, Coriolano Sales, Roberto
Brant e Feu Rosa. Retirado de pauta pelo autor. Sobre
a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Eduardo Cunha – solicitando a retirada de pauta do PLP nº 199/04. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. 10)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 199/04 – do
Sr. Cabo Júlio – que “acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, alterando
a sistemática de liberação de recursos do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação ﬁnanceira e orçamentária.
Retirado de pauta. 12) PROJETO DE LEI Nº 863-B/03
– do Sr. Pompeo de Mattos – que “dispõe sobre a criação do Programa de Medicamentos ao Trabalhador –
PMT, em complemento aos programas de saúde assis-
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tencial ou ocupacional”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. PARECER: pela compatibilidade e adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão de Economia, Indústria e Comércio e,
no mérito, pela aprovação do Projeto e da emenda da
CEIC. Discutiu a matéria o Deputado Vignatti. EM VOTAÇÃO: aprovado o parecer, contra os votos dos Deputados Mussa Demes, Vignatti, Carlito Merss, Wasny de
Roure, Virgílio Guimarães e Nazareno Fonteles. Posteriormente, pediu a palavra pela ordem o Deputado Luiz
Carlos Hauly que manifestou-se contrário à aprovação
do parecer ao PL nº 1/95, em razão de não estar presente no momento da votação. O Deputado Fernando
Coruja também manifestou-se contrário a aprovação do
parecer ao PL nº 1/95. 13) PROJETO DE LEI Nº 5.210A/01 – do Senado Federal (PLS nº 27/96) – que “cria o
Programa de Incentivos a Energias Renováveis – Pier,
e dá outras providências”. RELATOR: Deputado LUIZ
CARLOS HAULY. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da Comissão
de Minas e Energia e, no mérito, pela rejeição do Projeto e da emenda da CME. Discutiram a matéria os
Deputados Eduardo Cunha, Antonio Cambraia e Luiz
Carlos Hauly. EM VOTAÇÃO: aprovado o parecer, contra o voto do Deputado Eduardo Cunha. 14) PROJETO
DE LEI Nº 5.908-A/01 – do Senado Federal (PLS nº
148/99) – que “dispõe sobre o fornecimento de transporte, alimentação e pousada, pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), aos pacientes cujo tratamento se realizar
fora de seu domicílio, em atendimento aos preceitos da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica
da Saúde)”. (Apensados: PL’s nºs 6.625/02 e 1.485/03).
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE. PARECER:
pela inadequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto
e dos PL’s nºs 6.625/02 e 1.485/03, apensados. Discutiram a matéria os Deputados Fernando Coruja, Eduardo Cunha, Wasny de Roure e Virgílio Guimarães. Retirado de pauta pelo relator. Nos termos regimentais,
assumiu a presidência o Deputado Eduardo Cunha. 15)
PROJETO DE LEI Nº 7.512/03 – do Poder Executivo
(MSC nº 1.201/02) – que “prorroga a vigência da Lei nº
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deﬁciência física e aos destinados ao transporte escolar”. RELATOR: Deputado LUIZ
CARLOS HAULY. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e da emenda e, no mérito,
pela aprovação do Projeto e da emenda, com Substitutivo. Discutiram a matéria os Deputados Luiz Carlos
Hauly e Eduardo Cunha. Retirado de pauta pelo relator.
16) PROJETO DE LEI Nº 1.166-A/95 – do Sr. Feu Rosa
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– que “institui o ‘Programa de Apoio à Formação de
Hortas Comunitárias’ e dá outras providências”. RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. PARECER: pela
adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e da
emenda da Comissão de Agricultura e Política Rural e,
no mérito, pela aprovação do Projeto e da emenda da
CAPR. Discutiram a matéria os Deputados Luiz Carlos
Hauly, Fernando Coruja e Vignatti. Vista ao Deputado
Vignatti. Sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Vignatti – “para que seja retirado de pauta o PL nº 3.015/00,
na qualidade de relator do Projeto”. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o requerimento. 17) PROJETO DE LEI Nº 3.015-A/00 – do Sr. Luiz Sergio – que
“obriga as instituições ﬁnanceiras e as empresas comerciais que operem com crédito a imprimir, no carnê
de cobrança das prestações, o valor do desconto por
pagamento antecipado”. RELATOR: Deputado VIGNATTI. PARECER: 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 aprovação.
Retirado de pauta pelo relator. Sobre a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – para que seja
retirado de pauta o PL nº 7.064/02, na qualidade de
autor do Projeto. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. 18) PROJETO DE LEI Nº 7.064A/02 – do Sr. Arnaldo Faria de Sá – que “dispõe sobre
a complementação da aposentadoria a ex-servidores
autárquicos do extinto Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística – IBGE e dá outras providências”. RELATOR: Deputado VIGNATTI. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação ﬁnanceira e orçamentária. Retirado de pauta pelo autor. 19) PROJETO DE LEI Nº
7.307-A/02 – do Sr. Cabo Júlio – que “dispõe sobre o
monitoramento e identiﬁcação de visitantes a sentenciados e presos provisórios, nas unidades prisionais e
cadeias públicas”. RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
Vista ao Deputado Vignatti. Pela ordem, o Deputado
Luiz Carlos Hauly requereu inversão de pauta para que
fosse votado preferencialmente o item 24. Discutiu a
matéria o Deputado Carlito Merss. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento de inversão de
pauta. 24) PROJETO DE LEI Nº 1.435-A/03 – do Sr.
Wilson Santos – que “altera a redação do art. 3º da Lei
nº 10.200, de 14 de fevereiro de 2001, que ‘acresce e
altera dispositivo da Lei nº 8.929, de 22 de agosto de
1994, que institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências’”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS
HAULY. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto, da emenda e da subemenda da
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Comissão de Agricultura e Política Rural e, no mérito,
pela aprovação do Projeto e da subemenda da CAPR,
com Substitutivo, e pela rejeição da emenda da CAPR.
Discutiu a matéria o Deputado Vignatti. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o parecer. 20) PROJETO DE
LEI Nº 36-A/03 – do Sr. Bismarck Maia – que “especiﬁca condições a serem observadas para a implementação de programas de incentivo ao turismo ﬁnanciados,
no todo ou em parte, por recursos públicos federais”.
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. PARECER: 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 aprovação, com emendas.
Retirado de pauta em virtude da ausência do relator.
21) PROJETO DE LEI Nº 76-A/03 – do Sr. Eunício Oliveira – que “assegura aos alunos egressos de escolas
públicas, gratuidade das taxas de inscrição em processos seletivos para admissão nas instituições estatais de
ensino superior”. RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS. PARECER: pela inadequação ﬁnanceira e orçamentária do projeto e da emenda da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Retirado de pauta em virtude da ausência da relatora. Sobre a mesa REQUERIMENTO – da Srª Maninha – para que seja retirado de
pauta o PL nº 910/03, na qualidade de autora do Projeto. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. 22) PROJETO DE LEI Nº 910-A/03 – da Sra.
Francisca Trindade e outros – que “estabelece incentivo
ﬁscal às empresas que contratarem empregadas mulheres chefes de família e dá outras providências”. RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. PARECER: pela incompatibilidade e inadequação ﬁnanceira
e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão do Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Retirado de pauta pela autora. 23) PROJETO DE LEI
Nº 1.242-A/03 – do Sr. Carlos Souza – que “destina recursos dos concursos de prognósticos e loterias administradas pela Caixa Econômica Federal aos Municípios
com Índice de Desenvolvimento Humano menor ou igual
a 0,499”. RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS. PARECER: 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. Retirado de pauta em virtude da ausência da relatora. Sobre
a mesa REQUERIMENTO – do Sr. Eduardo Cunha –
para que seja retirado de pauta o PL nº 1.952/03, na
qualidade de relator do Projeto. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimento. 26) PROJETO DE
LEI Nº 1.952/03 – do Sr. Wellington Roberto – que “dispõe sobre a elevação para dezoito por cento a alíquota
da CSLL devida pelas instituições ﬁnanceiras”. (Apen-
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sado: PL nº 3.441/04). RELATOR: Deputado EDUARDO
CUNHA. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária do Projeto, do PL nº 3.441/04, apensado, e
das emendas nºs 2 e 3 ao Substitutivo, pela não implicação da matéria com aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação ﬁnanceira e orçamentária da
emenda nº 1 ao Substitutivo; e, no mérito, pela aprovação do Projeto, do PL nº 3.441/04, apensado, e da
emenda nº 3 ao Substitutivo, com Substitutivo, e pela
rejeição das emendas nºs 1 e 2 ao Substitutivo. Retirado de pauta pelo relator. 27) PROJETO DE LEI Nº 2.620A/03 – do Sr. Eduardo Paes – que “dispõe sobre a devolução dos recursos pagos a título de tarifas bancárias
decorrente da aplicação da Portaria nº 837, de 20 de
junho de 2003”. RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. PARECER: pela compatibilidade e adequação
ﬁnanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da
Comissão de Seguridade Social e Família e, no mérito,
pela aprovação do Projeto e da emenda da CSSF. Vista ao Deputado Vignatti. 28) PROJETO DE LEI Nº
3.779/04 – do Sr. Tarcísio Zimmermann – que “dispõe
sobre a gratuidade na apresentação da Declaração
Anual de Isento”. RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS
HAULY. PARECER: pela compatibilidade e adequação
ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 30) PROJETO DE LEI Nº 4.707/04
– do Sr. Julio Semeghini – que “acrescenta inciso ao art.
10 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que
trata da COFINS não cumulativa.” RELATOR: Deputado
EDUARDO CUNHA. PARECER: pela adequação ﬁnanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Vista ao Deputado Vignatti. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às
treze horas e seis minutos, antes convocando para as
seguintes reuniões: reunião com os técnicos da Secretaria da Receita Federal, a ﬁm de discutir os dados divulgados da arrecadação de tributos e contribuições de
competência da União, referentes ao mês anterior, a
realizar-se dia vinte e cinco de maio próximo, quartafeira, às 9h, e logo após, reunião ordinária deliberativa
para apreciar projetos. E, para constar, eu _________
_____________, Marcelle R. Campello Cavalcanti, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelo Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
______________________, Deputado Geddel Vieira
Lima, Presidente.
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Domiciano Cabral - PSDB

Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB
Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PMDB
Joaquim Francisco - PTB
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL
Severino Cavalcanti - PP
Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
Jorge Vi - PSDB
José Thomaz Nonô - PFL
Jurandir Boia - PDT
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS
Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL
Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PL
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT
Minas Gerais
Ademir Camilo - PL
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PMDB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário Assad Júnior - PL
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 - PCdoB
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV
Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB
Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - S.PART.
André Costa - PT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PMDB
Dr. Heleno - PMDB
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Miro Teixeira - PT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - S.PART.
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB
São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Amauri Gasques - PL
Angela Guadagnin - PT

Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB
Antonio Carlos Pannunzio - PSDB
Arlindo Chinaglia - PT
Arnaldo Faria de Sá - PTB
Ary Kara - PTB
Carlos Sampaio - PSDB
Celso Russomanno - PP
Chico Sardelli - PFL
Cláudio Magrão - PPS
Corauci Sobrinho - PFL
Delfim Netto - PP
Devanir Ribeiro - PT
Dimas Ramalho - PPS
Durval Orlato - PT
Edinho Montemor - PL
Edna Macedo - PTB
Elimar Máximo Damasceno - PRONA
Enéas - PRONA
Gilberto Nascimento - PMDB
Iara Bernardi - PT
Ildeu Araujo - PP
Ivan Valente - PT
Jamil Murad - PCdoB
Jefferson Campos - PMDB
João Batista - PFL
João Herrmann Neto - PDT
João Paulo Cunha - PT
José Eduardo Cardozo - PT
José Mentor - PT
Jovino Cândido - PV
Julio Semeghini - PSDB
Lobbe Neto - PSDB
Luciano Zica - PT
Luiz Antonio Fleury - PTB
Luiz Carlos Santos - PFL
Luiz Eduardo Greenhalgh - PT
Luiza Erundina - PSB
Marcelo Barbieri - PMDB
Marcelo Ortiz - PV
Marcos Abramo - PFL
Mariângela Duarte - PT
Medeiros - PL
Michel Temer - PMDB
Milton Monti - PL
Nelson Marquezelli - PTB
Neuton Lima - PTB
Orlando Fantazzini - PT
Paulo Lima - PMDB
Professor Irapuan Teixeira - PP
Professor Luizinho - PT
Ricardo Izar - PTB
Roberto Gouveia - PT
Robson Tuma - PFL
Rubinelli - PT
Salvador Zimbaldi - PTB
Silvio Torres - PSDB
Telma de Souza - PT
Vadão Gomes - PP
Valdemar Costa Neto - PL
Vanderlei Assis - PP
Vicente Cascione - PTB
Vicentinho - PT
Walter Barelli - PSDB
Wanderval Santos - PL
Xico Graziano - PSDB
Zarattini - PT
Zulaiê Cobra - PSDB
Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL

Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thaís Barbosa - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Welinton Fagundes - PL
Distrito Federal
Alberto Fraga - S.PART.
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PL
Wasny de Roure - PT
Goiás
Barbosa Neto - PSB
Capitão Wayne - PSDB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PL
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Canedo - PP
Pedro Chaves - PMDB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Sérgio Caiado - PP
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 - PTB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PSB
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 Borba - PMDB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT
Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Vignatti - PT
Zonta - PP
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - PDT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Wilson Cignachi - PMDB
Yeda Crusius - PSDB

COMISSÕES PERMANENTES

S.PART.
(Dep. do PP ocupa a vaga)

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
3º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Adão Pretto
Guilherme Menezes
Anselmo
Luci Choinacki
Assis Miguel do Couto
Odair Cunha
João Grandão
Reginaldo Lopes
Josias Gomes
Vadinho Baião
Orlando Desconsi
Vignatti
Vander Loubet
Zé Geraldo
PMDB
Gervásio Oliveira
Marcelino Fraga
Leandro Vilela
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Osvaldo Reis
Odílio Balbinotti
Pedro Chaves
Waldemir Moka
Rose de Freitas
Wilson Cignachi
2 vagas
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion
Betinho Rosado
Carlos Melles
Eduardo Sciarra
Enéas
Félix Mendonça
vaga do PV
Francisco Rodrigues
João Carlos Bacelar
Kátia Abreu
Lael Varella
vaga do PC do B
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
PSDB
Antonio Carlos Mendes
Anivaldo Vale
Thame
Xico Graziano
Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Júlio Redecker
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PP
vaga do PL
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
vaga do PL
Dilceu Sperafico
Benedito de Lira
Francisco Turra
Érico Ribeiro
vaga do PSB
Luis Carlos Heinze
Ivan Ranzolin
vaga do S.PART.
Nélio Dias
Nelson Meurer
vaga do PSDB
Zé Lima
Sérgio Caiado
Zonta
PTB
Carlos Dunga
Airton Roveda
Iberê Ferreira
Dr. Francisco Gonçalves
João Lyra
Josué Bengtson
(Dep. do S.PART. ocupa a
Nelson Marquezelli
vaga)
PL
vaga do PSDB
Tatico
Almir Sá
Heleno Silva
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Welinton Fagundes
1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PPS
Cezar Silvestri
Geraldo Thadeu
PSB
Luciano Leitoa
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT
Dr. Rodolfo Pereira
Pompeo de Mattos
PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
1 vaga
a vaga)
PV
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
Edson Duarte
a vaga)

Alberto Fraga

vaga do PTB

1 vaga
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415
COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Presidente: Maria Helena (PPS)
1º Vice-Presidente: Átila Lins (PPS)
2º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
3º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Abicalil
Anselmo
Henrique Afonso
Nilson Mourão
Zé Geraldo
2 vagas
Zico Bronzeado
PMDB
Ann Pontes
Asdrubal Bentes
Lupércio Ramos
Gervásio Oliveira
Natan Donadon
Marcelo Castro
Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre
Marcos Abramo
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Anivaldo Vale
1 vaga
Zenaldo Coutinho
PP
Agnaldo Muniz
Suely Campos
Carlos Souza
1 vaga
PTB
Roberto Jefferson
2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PL
Júnior Betão
Coronel Alves
Miguel de Souza
Raimundo Santos
PPS
vaga do PSDB
1 vaga
Átila Lins
Maria Helena
PSB
(Dep. do PCdoB ocupa a
Janete Capiberibe
vaga)
PDT
Severiano Alves
Dr. Rodolfo Pereira
PCdoB
vaga do Bloco PFL, PRONA
vaga do PSB
Vanessa Grazziotin
Perpétua Almeida
PSC
vaga do PTB
Zequinha Marinho
Secretário(a): Cristiano Ferri Soares de Faria
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA
Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
1º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente: Silas Câmara (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Durval Orlato
Angela Guadagnin
Jorge Bittar
César Medeiros
Mariângela Duarte
Fernando Ferro
Miro Teixeira
Henrique Afonso
Walter Pinheiro
Vicentinho
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Wasny de Roure

1 vaga

Zarattini
PMDB

Adelor Vieira
Gilberto Nascimento
Hermes Parcianello
Jader Barbalho
Marcelo Barbieri
Pedro Chaves
Takayama

Gastão Vieira
Henrique Eduardo Alves
Luiz Bittencourt
Marinha Raupp
Pastor Pedro Ribeiro
Vieira Reis
Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho
Aldir Cabral
Eduardo Sciarra
César Bandeira
João Batista
Davi Alcolumbre
vaga do
José Mendonça Bezerra
Robson Tuma
PTB
José Rocha
Júlio Cesar

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PSDB

Ariosto Holanda
Gustavo Fruet
Julio Semeghini
Narcio Rodrigues

João Campos
João Castelo
Lobbe Neto
Manoel Salviano
PP
vaga do PTB

Pedro Canedo
Ricardo Barros
Sandes Júnior
Vanderlei Assis

Antonio Cruz
Enivaldo Ribeiro
Leodegar Tiscoski
Romel Anizio
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PTB

Iris Simões
Silas Câmara
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Antonio Joaquim
Arnon Bezerra
Pastor Reinaldo
Salvador Zimbaldi

vaga do PP

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PL
vaga do PT

Badu Picanço
vaga do PTB
Carlos Nader
Pedro Irujo
Raimundo Santos
Wanderval Santos

Amauri Gasques
Carlos Rodrigues
Inaldo Leitão
vaga do Bloco PFL, PRONA
José Carlos Araújo
vaga
José Santana de Vasconcellos
do PSL

PPS
Nelson Proença

Raul Jungmann
PSB

vaga do PC do B

André Zacharow

Jorge Gomes
Luiza Erundina

PDT
Jurandir Boia

Luiz Piauhylino
PC do B
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Inácio Arruda
PV
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
PSL
João Mendes de Jesus
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha
Iara Bernardi
José Eduardo Cardozo
Iriny Lopes

José Mentor
Luiz Eduardo Greenhalgh
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Professor Luizinho
Rubinelli
Sigmaringa Seixas

João Grandão
José Pimentel
Luciano Zica
Luiz Alberto
Luiz Couto
Miro Teixeira
Rubens Otoni
1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer
Ann Pontes
Jefferson Campos
Leonardo Picciani
José Divino
Mauro Benevides
Mendes Ribeiro Filho
Moraes Souza
Michel Temer
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Nelson Trad
6 vagas
Osmar Serraglio
Paulo Afonso
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães Neto
André de Paula
José Roberto Arruda
Coriolano Sales
Luiz Carlos Santos
Enéas
Ney Lopes
Laura Carneiro
Paulo Magalhães
Moroni Torgan
Roberto Magalhães
Mussa Demes
vaga do PTB
Onyx Lorenzoni
Robson Tuma
Vic Pires Franco
Pauderney Avelino
Vilmar Rocha
PSDB
Bosco Costa
Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida
Átila Lira
Jutahy Junior
Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda
Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho
Jorge Vi
Zulaiê Cobra
Léo Alcântara
PP
vaga do PTB
Agnaldo Muniz
Antonio Cruz
Benedito de Lira
Celso Russomanno
Darci Coelho
Professor Irapuan Teixeira
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Barros
Ivan Ranzolin
Sandes Júnior
Reginaldo Germano
Sérgio Caiado
Ricardo Fiuza
vaga do PTB
Wagner Lago
PTB
Edna Macedo
Ary Kara
Paes Landim
Cleuber Carneiro
Vicente Cascione
Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
(Dep. do PL ocupa a vaga)
a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PL
Ademir Camilo
Almeida de Jesus
vaga do PTB
Carlos Mota
Badu Picanço
Carlos Rodrigues
Enio Tatico
Edmar Moreira
Jaime Martins
vaga do PTB
Inaldo Leitão
Neucimar Fraga
Pedro Irujo
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PPS
Juíza Denise Frossard
Colbert Martins
Roberto Freire
Fernando Coruja
vaga do PMDB
Júlio Delgado
PSB
Gonzaga Patriota
Alexandre Cardoso
vaga do PMDB
Sandra Rosado
Isaías Silvestre
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PDT
Alceu Collares
Luiz Piauhylino

João Fontes
Pompeo de Mattos
PC do B

vaga do PSB

Alice Portugal

Jamil Murad
Sérgio Miranda

PV
Marcelo Ortiz

Sarney Filho
PSL
João Mendes de Jesus

vaga do
PL

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Ana Guerra
João Grandão
Selma Schons
Luiz Bassuma
Simplício Mário
Maria do Carmo Lara
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Rubinelli
PMDB
Luiz Bittencourt
José Divino
Paulo Lima
Leandro Vilela
vaga do PT
Max Rosenmann
Wladimir Costa
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
vaga do PPS
Robério Nunes
Fernando de Fabinho
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Kátia Abreu
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Zelinda Novaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PSDB
Carlos Sampaio
Yeda Crusius
Márcio Fortes
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PP
Celso Russomanno
Julio Lopes
Pedro Corrêa
Ricardo Fiuza
PTB
vaga do PDT
Eduardo Seabra
Alex Canziani
vaga do Bloco PFL, PRONA
Jonival Lucas Junior
Neuton Lima
Luiz Antonio Fleury
Ricardo Izar
vaga do Bloco PFL, PRONA
Sandro Matos
PL
João Paulo Gomes da Silva
Almeida de Jesus
vaga do PSDB
José Carlos Araújo
vaga do Bloco PFL,
Marcelo Guimarães Filho

Marcos de Jesus
Remi Trinta

PRONA

PPS
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Júlio Delgado
PSB
Givaldo Carimbão

Paulo Baltazar
PDT

1 vaga

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
S.PART.
vaga do PMDB

Renato Cozzolino
Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1º Vice-Presidente: Ildeu Araujo (PP)
2º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Jorge Boeira
Jorge Bittar
Reginaldo Lopes
Josias Gomes
Rubens Otoni
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PMDB
Bernardo Ariston
Lupércio Ramos
Carlos Eduardo Cadoca
Wilson Cignachi
Edson Ezequiel
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho
Murilo Zauith
vaga do PV
Gerson Gabrielli
Osório Adriano
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSDB
Júlio Redecker
Gonzaga Mota
vaga do PV
Yeda Crusius
Léo Alcântara
Ronaldo Dimas
PP
vaga do PL
Ildeu Araujo
Augusto Nardes
Sérgio Caiado
Delfim Netto
vaga do S.PART.
Dr. Benedito Dias
Nélio Dias
PTB
Joaquim Francisco
Armando Monteiro
Romeu Queiroz
Nelson Marquezelli
PL
vaga do PT
Reinaldo Betão
Giacobo
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PV
(Dep. do PSDB ocupa a
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)
vaga)
S.PART.
Luciana Genro
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT
vaga do Bloco PFL, PRONA
André Figueiredo
Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Julio Lopes (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares
Suplentes
PT
João Magno
Roberto Gouveia
Maria do Carmo Lara
Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro
Vitorassi
PMDB
Alexandre Santos
Zé Gerardo
Marinha Raupp
2 vagas
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno
Milton Barbosa
Fábio Souto
Nice Lobão
PSDB
Custódio Mattos
Domiciano Cabral
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Gustavo Fruet
PP
Augusto Nardes
Darci Coelho
Julio Lopes
Mário Negromonte
PTB
Jackson Barreto
José Chaves
Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen

Silas Câmara

vaga do PL

PL
vaga do PSDB

Chico da Princesa
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Ana Alencar
Jaime Martins
Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins

1 vaga
PSB

Barbosa Neto

1 vaga

PCdoB
vaga do PMDB
Inácio Arruda
Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Chico Alencar
Adão Pretto
vaga do Bloco PFL, PRONA
Iriny Lopes
Ana Guerra
vaga do PTB
Luci Choinacki
João Alfredo
vaga do PSDB
Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh
vaga do PMDB
Maria do Rosário
Luiz Couto
vaga do PL
Orlando Fantazzini
PMDB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Alceste Almeida
2 vagas
Bernardo Ariston
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Jairo Carneiro
2 vagas
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB
Sebastião Madeira
Eduardo Barbosa
(Dep. do PT ocupa a vaga)
João Almeida
PP
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Linhares
1 vaga
Nilton Baiano
PTB
Pastor Reinaldo
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PL
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa
PPS
vaga do PTB
1 vaga
Geraldo Thadeu
Roberto Freire
PV
Leonardo Mattos
Jovino Cândido
PDT
vaga do PP
Mário Heringer
vaga do Bloco PFL, PRONA
Pompeo de Mattos
S.PART.
vaga do PTB
Alberto Fraga
Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Paulo Delgado (PT)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT

Antônio Carlos Biffi
Iara Bernardi
vaga do PL
Ivan Valente
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
Paulo Delgado
Paulo Rubem Santiago

Carlos Abicalil
Chico Alencar
Colombo
Fátima Bezerra
Gilmar Machado
vaga do PPS
Walter Pinheiro
1 vaga

PMDB
Gastão Vieira
Dr. Heleno
João Correia
Jefferson Campos
João Matos (Licenciado)
Luiz Bittencourt
Osvaldo Biolchi
Osmar Serraglio
Pastor Pedro Ribeiro
Paulo Lima
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro
José Roberto Arruda
César Bandeira
Osvaldo Coelho
vaga do PP
Paulo Magalhães
Clóvis Fecury
Marcos Abramo
Roberto Magalhães
vaga do PTB
Murilo Zauith
Nice Lobão
vaga do PL
Onyx Lorenzoni
PSDB
vaga do PL
Itamar Serpa
Antenor Naspolini
Átila Lira
Rafael Guerra
vaga do PP
Thelma de Oliveira
Bonifácio de Andrada
Lobbe Neto
Nilson Pinto
PP
Professor Irapuan Teixeira
José Linhares
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
Zé Lima
vaga)
PTB
Neuton Lima
Elaine Costa
Ricardo Izar
Jonival Lucas Junior
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
Kelly Moraes
vaga)
PL
vaga do PC do B
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Carlos Nader
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Humberto Michiles
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
Medeiros
vaga)
Milton Monti
PPS
vaga do PSB
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Geraldo Resende
vaga do PMDB
Ivan Paixão
Rogério Teófilo
PSB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Luciano Leitoa
PDT
Álvaro Dias
Severiano Alves
PC do B
Alice Portugal
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635
COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Geddel Vieira Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Carlito Merss
Henrique Fontana
José Pimentel
João Paulo Cunha
Nazareno Fonteles
Jorge Boeira
Vignatti
Paulo Rubem Santiago

Virgílio Guimarães
Wasny de Roure

Tarcísio Zimmermann
1 vaga

PMDB
Eduardo Cunha
Carlos Willian
Geddel Vieira Lima
Eliseu Padilha
João Magalhães
Michel Temer
vaga do PTB
Nelson Bornier
José Priante
Marcelino Fraga
Odílio Balbinotti
Max Rosenmann
1 vaga
Moreira Franco
vaga do PC do B
Pedro Novais
Bloco PFL, PRONA
vaga do PL
Eliseu Resende
Coriolano Sales
Félix Mendonça
João Batista
José Carlos Machado
Júlio Cesar
Luiz Carreira
(Dep. do PL ocupa a vaga)
vaga do PL
Mussa Demes
Osório Adriano
vaga do PDT
Pauderney Avelino
vaga do PP
Roberto Brant
PSDB
Gonzaga Mota
Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly
Custódio Mattos
Silvio Torres
Julio Semeghini
Yeda Crusius
Walter Barelli
PP
Delfim Netto
Benedito de Lira
vaga do PL
Carlos Souza
Enivaldo Ribeiro
vaga do PL
Francisco Dornelles
Feu Rosa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
Zonta
ocupa a vaga)
PTB
Armando Monteiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
José Militão
2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PL
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
Ademir Camilo
ocupa a vaga)
vaga do Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PP ocupa a vaga)
José Carlos Araújo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PP ocupa a vaga)
ocupa a vaga)
1 vaga
PPS
vaga do PTB
Fernando Coruja
Geraldo Thadeu
Nelson Proença
PSB
1 vaga
Beto Albuquerque
PDT
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
André Figueiredo
ocupa a vaga)
PC do B
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Sérgio Miranda
Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente: Pastor Francisco Olímpio (PSB)
2º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Colombo
Eduardo Valverde
Vitorassi
José Mentor
2 vagas
Sigmaringa Seixas
Virgílio Guimarães
PMDB
vaga do PTB
Almerinda de Carvalho
Aníbal Gomes

vaga do PL

vaga do PTB

Asdrubal Bentes
Fernando Lopes
Mauro Benevides
Olavo Calheiros

João Correia
João Magalhães
Marcelino Fraga

Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral
José Carlos Machado
Paulo Bauer
Pauderney Avelino
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PSDB
Eduardo Paes
João Almeida
Manoel Salviano
Luiz Carlos Hauly
PP
Francisco Garcia
Luis Carlos Heinze
vaga do Bloco PFL,
Ronivon Santiago
1 vaga
PRONA
Simão Sessim
PTB
Elaine Costa
Iris Simões
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PL
vaga do Bloco PFL,
José Carlos Araújo
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PRONA
1 vaga

Paulo Marinho
Wellington Roberto
PPS

1 vaga

B. Sá
PSB

Alexandre Cardoso
vaga do
Pastor Francisco Olímpio
PDT

Barbosa Neto

vaga do PDT

Paulo Baltazar

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares
Suplentes
PT
Fátima Bezerra
Ana Guerra
Leonardo Monteiro
João Alfredo
Selma Schons
Vadinho Baião
PMDB
Almerinda de Carvalho
Olavo Calheiros
Wilson Santiago
2 vagas
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Vilmar Rocha
Laura Carneiro
1 vaga
1 vaga
PSDB
Antenor Naspolini
2 vagas
1 vaga
PP
Enivaldo Ribeiro
2 vagas
1 vaga
PTB
Pastor Reinaldo
2 vagas
1 vaga
PL
Jaime Martins
2 vagas
João Leão
PPS
1 vaga
1 vaga
PSB
Luiza Erundina
1 vaga

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692 / 6693
FAX: 216-6700
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Presidente: Luciano Castro (PL)
1º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
2º Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
César Medeiros
Dra. Clair
João Alfredo
Luiz Sérgio
Leonardo Monteiro
Mauro Passos
Luciano Zica
Selma Schons
PMDB
Carlos Willian
Max Rosenmann
Maria Lúcia Cardoso
Teté Bezerra
(Dep. S.PART. ocupa a
(Dep. do PV ocupa a vaga)
vaga)
Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Gervásio Silva
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Affonso Camargo
vaga do PL
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Vicente Arruda
Xico Graziano
PP
(Dep. do PSB ocupa a
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PTB ocupa a
(Dep. do PL ocupa a vaga)
vaga)
PTB
Kelly Moraes
Joaquim Francisco
Sandro Matos
Paes Landim
vaga do PP
Vicente Cascione
PL
Jorge Pinheiro
Welinton Fagundes
(Dep. do PSDB ocupa a
Luciano Castro
vaga)
vaga do Bloco PFL, PRONA
Oliveira Filho
vaga do PP
Paulo Marinho
PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Cezar Silvestri
PSB
vaga do PPS
vaga do PP
Janete Capiberibe
Paulo Baltazar
PV
vaga do Bloco PFL, PRONA
Edson Duarte
vaga do PSDB
Fernando Gabeira
vaga do PMDB
Sarney Filho
S.PART.
vaga do PP
vaga do PMDB
Renato Cozzolino
Babá
Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Eduardo Valverde
André Costa
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Luiz Bassuma
Ivo José
Luiz Sérgio
João Magno

Mauro Passos

Vander Loubet
PMDB

Dr. Heleno
Marcello Siqueira
Pastor Amarildo
Rose de Freitas
1 vaga

Alexandre Santos
vaga do PL
Deley
Edinho Bez
Josias Quintal
Marinha Raupp
Moreira Franco

Bloco PFL, PRONA
vaga do PC do B
Aroldo Cedraz
Betinho Rosado
Gervásio Silva
Gerson Gabrielli
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Luiz Carlos Santos
2 vagas
Pauderney Avelino
PSDB
Jorge Vi
Capitão Wayne
Nicias Ribeiro
João Almeida
Paulo Feijó
Ronaldo Dimas
vaga do PL
Sebastião Madeira
PP
vaga do PTB
João Pizzolatti
Dilceu Sperafico
Nelson Meurer
Francisco Appio
vaga do PDT
Reginaldo Germano
Romel Anizio
vaga do PTB
1 vaga
Simão Sessim
Vadão Gomes
PTB
vaga do Bloco PFL, PRONA
Edna Macedo
Airton Roveda
Marcus Vicente
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Osmânio Pereira
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Salvador Zimbaldi
PL
Aracely de Paula
Edinho Montemor
(Dep. do PMDB ocupa a
José Santana de Vasconcellos
vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
Tatico
vaga)
PPS
B. Sá
1 vaga
PSB
Renato Casagrande
1 vaga
PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Jurandir Boia
PC do B
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
1 vaga
vaga)
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 / 6713
FAX: 216-6720
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL
Presidente: Aroldo Cedraz (PFL)
1º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
André Costa
Ivan Valente
Maninha
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Fantazzini
Terezinha Fernandes
Paulo Delgado
Zarattini
Zico Bronzeado
PMDB
Edison Andrino
Edinho Bez
Vieira Reis
Edson Ezequiel
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Paulo Afonso
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Takayama
1 vaga
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto

Aroldo Cedraz
Francisco Rodrigues
Jairo Carneiro

Carlos Melles
vaga do PTB
Paulo Bauer
vaga do PTB
Robério Nunes
Vilmar Rocha
1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly
Zulaiê Cobra
PP
Feu Rosa
Francisco Dornelles
Vadão Gomes
Francisco Turra
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Jair Bolsonaro
PTB
Arnon Bezerra
Jackson Barreto
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
Marcondes Gadelha
a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
Pastor Frankembergen
a vaga)
PL
Hamilton Casara
Almir Sá
João Paulo Gomes da Silva
Júnior Betão
Lincoln Portela
Miguel de Souza
vaga do PP
Marcos de Jesus
vaga do PMDB
Medeiros
PPS
Dimas Ramalho
Rogério Teófilo
PSB
André Zacharow
Luiza Erundina
PDT
vaga do PMDB
Manato
João Herrmann Neto
Neiva Moreira
PC do B
Renildo Calheiros
Perpétua Almeida
PV
vaga do PMDB
Fernando Gabeira
Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745
Antonio Carlos Pannunzio
Itamar Serpa
João Castelo

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO
Presidente: Enio Bacci (PDT)
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (S.PART.)
3º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
Paulo Pimenta
Antonio Carlos Biscaia
Paulo Rubem Santiago
Luiz Couto
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Nelson Pellegrino
PMDB
Cabo Júlio
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Gilberto Nascimento
2 vagas
Josias Quintal
Bloco PFL, PRONA
Moroni Torgan
Laura Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Vic Pires Franco
PSDB
vaga do PT
Bosco Costa
Capitão Wayne
Carlos Sampaio
Zulaiê Cobra
João Campos
PP
vaga do Bloco PFL, PRONA
Ricardo Barros
Jair Bolsonaro
(Dep. S.PART. ocupa a
Reginaldo Germano
vaga)
1 vaga
PTB
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Luiz Antonio Fleury

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

Pastor Reinaldo
PL
vaga do PMDB

Coronel Alves
Wanderval Santos

Almir Sá
Edmar Moreira
Neucimar Fraga
PPS

Raul Jungmann

Juíza Denise Frossard
PSB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Givaldo Carimbão
PDT

Enio Bacci

vaga do PSB

PCdoB
Perpétua Almeida

vaga do PTB

S.PART.
vaga do PTB
vaga do PP
Luciana Genro
Alberto Fraga
Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 / 6762
FAX: 216-6770
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Menezes (PT)
3º Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Angela Guadagnin
Assis Miguel do Couto
Dr. Rosinha
Durval Orlato
Guilherme Menezes
Maninha
vaga do PL
Henrique Fontana
Nazareno Fonteles
Roberto Gouveia
Selma Schons
1 vaga
Telma de Souza
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)
PMDB
Almerinda de Carvalho
Lúcia Braga
Benjamin Maranhão
Waldemir Moka
Darcísio Perondi
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Jorge Alberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Saraiva Felipe
2 vagas
Teté Bezerra
vaga do PV
Thaís Barbosa
Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
Celcita Pinheiro
Milton Barbosa
Elimar Máximo Damasceno
Zelinda Novaes
José Mendonça Bezerra
vaga do PT
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Roberto Brant
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PSDB
Eduardo Barbosa
Eduardo Paes
Rafael Guerra
Walter Barelli
Thelma de Oliveira
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PP
Dr. Benedito Dias
Pedro Canedo
José Linhares
Vanderlei Assis
vaga do Bloco PFL, PRONA
1 vaga
Nilton Baiano
Suely Campos
PTB
vaga do PMDB
Antonio Joaquim
Homero Barreto
Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha
Dr. Francisco Gonçalves
Milton Cardias
Osmânio Pereira
PL
vaga do PSDB
Amauri Gasques
Ana Alencar
Gorete Pereira
Carlos Mota
Remi Trinta
Jorge Pinheiro
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PPS
vaga do Bloco PFL, PRONA
Geraldo Thadeu
Geraldo Resende

Ivan Paixão
PSB
Dr. Ribamar Alves

Jorge Gomes
vaga do PMDB
Sandra Rosado
PDT

Manato

Mário Heringer
PC do B

Jandira Feghali

Jamil Murad
PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Secretário(a): Gardene Aguiar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 216-6790

Marcelo Ortiz

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
3º Vice-Presidente: Marco Maia (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Dra. Clair
Carlos Santana
Marco Maia
Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta
Maurício Rands
Tarcísio Zimmermann
Neyde Aparecida
Vicentinho
Professor Luizinho
PMDB
Henrique Eduardo Alves
Ann Pontes
Leonardo Picciani
Benjamin Maranhão
Lúcia Braga
Luiz Bittencourt
Moraes Souza
Marcelo Barbieri
Osvaldo Reis
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
(Dep. do PCdoB ocupa a
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a
(Dep. do PL ocupa a vaga)
vaga)
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa
Walter Barelli
Narcio Rodrigues
1 vaga
1 vaga
PP
Érico Ribeiro
Pedro Corrêa
Pedro Henry
Ronivon Santiago
PTB
Jovair Arantes
Arnaldo Faria de Sá
vaga do Bloco PFL, PRONA
Milton Cardias
Homero Barreto
Ricarte de Freitas
PL
Enio Tatico
Gorete Pereira
vaga do Bloco
Marcelo Guimarães Filho
Ricardo Rique
PFL, PRONA
Sandro Mabel
PPS
Cláudio Magrão

Júlio Delgado
PSB

Isaías Silvestre

Pastor Francisco Olímpio
PDT

João Fontes

Alceu Collares
PCdoB
vaga do Bloco PFL, PRONA

Daniel Almeida
vaga do Bloco PFL,
Vanessa Grazziotin

Alice Portugal

PRONA

Secretário(a): Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo II, Sala T 50
Telefones: 216-6805 / 6806 / 6807
FAX: 216-6815

vaga do PMDB

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1º Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Gilmar Machado
Mariângela Duarte
Ivo José
Orlando Desconsi
Vadinho Baião
Simplício Mário
PMDB
vaga do PPS
Alceste Almeida
Edison Andrino
Deley
Luiz Bittencourt
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
Marcelo Teixeira
ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
vaga do PMDB
Claudio Cajado
Eduardo Sciarra
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Fábio Souto
José Rocha
PSDB
Alberto Goldman
Jutahy Junior
Antonio Cambraia
Silvio Torres
vaga do PPS
Bismarck Maia
PP
Márcio Reinaldo Moreira
Ildeu Araujo
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pedro Henry
PTB
vaga do PP
José Militão
Alex Canziani
vaga do PL
Cleuber Carneiro
Jovair Arantes
vaga do PL
José Chaves
Marcus Vicente
vaga do PMDB
Josué Bengtson
Philemon Rodrigues
vaga do Bloco PFL, PRONA
Ricarte de Freitas
PL
Edinho Montemor
Hamilton Casara
vaga do
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PDT
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PPS
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB
1 vaga
Dr. Ribamar Alves
PDT
André Figueiredo
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mário Assad Júnior (PL)
1º Vice-Presidente: Humberto Michiles (PL)
2º Vice-Presidente: Homero Barreto (PTB)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Santana
Carlito Merss
Devanir Ribeiro
Marco Maia
Hélio Esteves
Paulo Pimenta
Telma de Souza
Vitorassi
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Zezéu Ribeiro
PMDB
Edinho Bez
Marcello Siqueira
Eliseu Padilha
Marcelo Teixeira
Jair de Oliveira
Pedro Chaves
vaga do PPS
2 vagas
Marcelo Castro
Mauro Lopes
Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende
Claudio Cajado

Lael Varella
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

3 vagas

PSDB
Affonso Camargo
Domiciano Cabral
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó
Silvio Torres
PP

Francisco Appio

João Tota
(Dep. do PL ocupa a
vaga)
1 vaga

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte

(Licenciado)
Antonio Carlos Mendes
Thame
Antonio Carlos Pannunzio
Yeda Crusius

Luiz Carlos Hauly
Nilson Pinto
1 vaga
PP

Feu Rosa
Francisco Garcia
Francisco Turra

Francisco Dornelles
Leodegar Tiscoski
Vadão Gomes
PTB

Jackson Barreto
Roberto Jefferson

Arnaldo Faria de Sá
Arnon Bezerra
vaga do PFL
Paes Landim

PTB
Ary Kara
Homero Barreto
Philemon Rodrigues

Carlos Dunga
Pedro Fernandes
Romeu Queiroz

PL
João Paulo Gomes da Silva
1 vaga
PSB

PL
vaga do Bloco PFL, PRONA

Chico da Princesa
Giacobo
vaga do PT
Humberto Michiles
Mário Assad Júnior
vaga do Bloco PFL, PRONA
Milton Monti
vaga do PC do B
Neucimar Fraga
Wellington Roberto

Humberto Michiles
Paulo Marinho

Aracely de Paula
João Leão
vaga do PP
Oliveira Filho
Reinaldo Betão

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Átila Lins
PSB
Beto Albuquerque
Gonzaga Patriota
PDT
1 vaga
Jurandir Boia
PC do B
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Jandira Feghali
PV
vaga do PSDB
Vittorio Medioli
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS
AMÉRICAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares
Suplentes
PT
José Pimentel
Dra. Clair
Maninha
Henrique Fontana
Paulo Delgado
Ivan Valente
Rubens Otoni
Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann
Paulo Pimenta
1 vaga
1 vaga
PFL
Fábio Souto
Robério Nunes
Marcos Abramo
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Ney Lopes
3 vagas
Pauderney Avelino
Ronaldo Caiado
PMDB
Cezar Schirmer
Bernardo Ariston
Edson Ezequiel
Moacir Micheletto
Max Rosenmann
2 vagas
Silas Brasileiro (Licenciado)
PSDB
Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

Janete Capiberibe
Renato Casagrande
PPS

Nelson Proença

Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves

Manato
PC do B

Jamil Murad

Inácio Arruda
PRONA

1 vaga
Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL 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
PL
Lincoln Portela
PTB
Vicente Cascione
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 (PTB)

Titulares

Suplentes
PT

Fátima Bezerra
Fernando Ferro
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

Zezéu Ribeiro
5 vagas

PFL
Fernando de Fabinho
José Carlos Machado
José Rocha
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
3 vagas

Paulo Rubem Santiago
Selma Schons
PMDB
Ann Pontes
vaga do PSC
Cabo Júlio
Edison Andrino
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Vieira Reis

5 vagas

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia
Moroni Torgan
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
PP

PMDB
Benjamin Maranhão
Henrique Eduardo Alves
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Aníbal Gomes
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
2 vagas

Feu Rosa
Ivan Ranzolin
1 vaga

Professor Irapuan Teixeira
2 vagas
PSDB

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Átila Lira
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
Manoel Salviano
PP
Benedito de Lira
Cleonâncio Fonseca
Enivaldo Ribeiro
PTB
Jackson Barreto
Marcondes Gadelha

Bosco Costa
Eduardo Barbosa
Gonzaga Mota
João Castelo
Mário Negromonte
Nélio Dias
1 vaga
Carlos Dunga
vaga do PFL
Paes Landim
1 vaga

PL
Almeida de Jesus
Heleno Silva

2 vagas
PSB

Gonzaga Patriota
Pastor Francisco Olímpio

Isaías Silvestre
vaga do PDT
Luciano Leitoa
vaga do PMDB
Sandra Rosado
1 vaga
PPS

B. Sá

Colbert Martins
PDT

Severiano Alves

4 vagas

vaga do PFL

João Fontes
(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 PROFERIR PARECER
À MENSAGEM N º 183, DE 2004, DO PODER EXECUTIVO,
QUE "SUBMETE À CONSIDERAÇÃO DO CONGRESSO
NACIONAL O TEXTO DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO".
Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
1º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
2º Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Paulo Rubem Santiago (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
6 vagas
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado
Paulo Pimenta

Antonio Carlos Pannunzio
Zulaiê Cobra
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bonifácio de Andrada
Carlos Sampaio
João Campos
PTB

Jackson Barreto
Marcondes Gadelha
Milton Cardias

Pastor Frankembergen
2 vagas

Bloco PL, PSL
João Paulo Gomes da Silva
Wanderval Santos
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PPS
vaga do PSDB
Átila Lins
Juíza Denise Frossard
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PSB
Isaías Silvestre
1 vaga
PDT
vaga do PPS
Severiano Alves
João Herrmann Neto
1 vaga
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Costa Ferreira
PV
Leonardo Mattos
Edson Duarte
S.PART.
vaga do Bloco PL, PSL
Almir Moura
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225
Coronel Alves
Edmar Moreira
Lincoln Portela

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS
REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA
LOTAÇÃO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O
ÓRGÃO CESSIONÁRIO".
Presidente: Reinaldo Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Eduardo Valverde
Iara Bernardi
Wasny de Roure
5 vagas
Zé Geraldo
3 vagas

PMDB
vaga do PSC
Jefferson Campos
Cabo Júlio
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
Milton Barbosa
Vilmar Rocha
PP
Érico Ribeiro
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Vadão Gomes
Pedro Corrêa
1 vaga
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Itamar Serpa
Nicias Ribeiro
João Campos
Zenaldo Coutinho
1 vaga
PTB
Jovair Arantes
José Militão
Nelson Marquezelli
2 vagas
Philemon Rodrigues
Bloco PL, PSL
Júnior Betão
Almeida de Jesus
Reinaldo Betão
Luciano Castro
Ricardo Rique
Medeiros
PPS
Geraldo Thadeu
Ivan Paixão
PSB
Gonzaga Patriota
Luciano Leitoa
vaga do PMDB
Sandra Rosado
PDT
Pompeo de Mattos
Alceu Collares
PC do B
Sérgio Miranda
1 vaga
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga
S.PART.
vaga do PSC
Renato Cozzolino
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
Chico Alencar
Luiz Couto
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado
4 vagas
Paulo Rocha
Rubens Otoni
Rubinelli
PFL
vaga do PDT
André de Paula
Davi Alcolumbre

Eduardo Sciarra
Jairo Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)
Nice Lobão
vaga do PTB
Roberto Magalhães
PMDB
Cezar Schirmer
Eliseu Padilha
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos
PSDB
Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Rafael Guerra
Vicente Arruda
PP
Enivaldo Ribeiro
Pedro Corrêa
Romel Anizio
PTB
Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PL
João Paulo Gomes da Silva
Lincoln Portela

Fernando de Fabinho
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
(Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga
Marcelo Castro
3 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Bosco Costa
Zenaldo Coutinho
Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
1 vaga
Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury
vaga do PFL

Carlos Nader
Oliveira Filho
1 vaga

PSB
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

2 vagas
PPS

Raul Jungmann

Colbert Martins
PDT

Manato

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PC do B

Renildo Calheiros

1 vaga
PV

Jovino Cândido
Secretário(a): Ana Lucia R. Marques
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 261-6214/6232
FAX: 216-6225

Marcelo Ortiz

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)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Abicalil
6 vagas
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair Cunha
Tarcísio Zimmermann
1 vaga
PFL
João Carlos Bacelar
Antonio Carlos Magalhães Neto
Laura Carneiro
José Roberto Arruda
Ney Lopes
3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

vaga do PV

PMDB
Jefferson Campos
Jorge Alberto
Leonardo Picciani
1 vaga

Adelor Vieira
3 vagas

PSDB
Átila Lira
Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa
Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PP
vaga do PPS
Nilton Baiano
Agnaldo Muniz
Feu Rosa
Zé Lima
Nélio Dias
1 vaga
Sandes Júnior
vaga do PFL
Vanderlei Assis
PTB
Eduardo Seabra
Philemon Rodrigues
1 vaga
1 vaga
PL
vaga do PSDB
Medeiros
Hamilton Casara
Luciano Castro
Welinton Fagundes
Paulo Marinho
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
Alceste Almeida
Darcísio Perondi
vaga do PDT
João Matos (Licenciado)
Gervásio Oliveira
vaga do PPS
Osmar Serraglio
Lupércio Ramos
Teté Bezerra
Moacir Micheletto
Waldemir Moka
Nelson Trad
1 vaga
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra
Ronaldo Caiado
Francisco Rodrigues
3 vagas
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
PP

Cleonâncio Fonseca
vaga do PSB
Luis Carlos Heinze
Mário Negromonte
Pedro Henry
Ronivon Santiago
vaga do PSC
Zonta

Ivan Ranzolin
José Janene
1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
Júlio Redecker
Manoel Salviano
Thelma de Oliveira
Nicias Ribeiro
PTB
Nelson Marquezelli
Iris Simões
Ricarte de Freitas
Silas Câmara
1 vaga
1 vaga
Bloco PL, PSL
Carlos Mota
Edmar Moreira
2 vagas
João Paulo Gomes da Silva
1 vaga
PPS
Colbert Martins
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Barbosa Neto
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-B
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",
DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRÍPLICE PELO PRÓPRIO
TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.
Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes
Eduardo Valverde
5 vagas
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
PFL
Antonio Carlos Magalhães
Coriolano Sales
Neto
José Roberto Arruda
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Luiz Carlos Santos
3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PMDB
vaga do PSB
Ann Pontes
Carlos Willian
José Divino
Osmar Serraglio
Marcelino Fraga
2 vagas

Nelson Trad
1 vaga

PP
PSDB

Carlos Sampaio
Nicias Ribeiro
Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
Zenaldo Coutinho
1 vaga
PP
vaga do PTB

Cleonâncio Fonseca
vaga do PFL
Darci Coelho
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
vaga do PDT
Wagner Lago

Antonio Cruz
Ivan Ranzolin
2 vagas

PTB
vaga do PFL

Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

Paes Landim
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PL

Edmar Moreira
Marcelo Guimarães Filho
Mário Assad Júnior

vaga do PFL

José Santana de
Vasconcellos
Raimundo Santos

PSB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
2 vagas
1 vaga
PPS
Cezar Silvestri
Dimas Ramalho
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Severiano Alves
PC do B
Jamil Murad
1 vaga
PV
Sarney Filho
Marcelo Ortiz
Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE
2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO
DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Arlindo Chinaglia
Devanir Ribeiro
José Pimentel
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Neyde Aparecida
Professor Luizinho
Nilson Mourão
Rubens Otoni
Paulo Rocha
Zarattini
1 vaga
PMDB
Fernando Diniz
Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira
Aníbal Gomes
Jader Barbalho
Pastor Pedro Ribeiro
José Borba
Wilson Santiago
Nelson Trad
Zé Gerardo
vaga do PTB
Pastor Amarildo
Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
Ney Lopes
Moroni Torgan
Rodrigo Maia
Robério Nunes
2 vagas
Vic Pires Franco

Benedito de Lira
Leodegar Tiscoski
Professor Irapuan Teixeira

Feu Rosa
Romel Anizio
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 PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
Bloco PL, PSL
Luciano Castro
Medeiros
Sandro Mabel
Paulo Marinho
Valdemar Costa Neto
1 vaga
PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Átila Lins
PSB
Jorge Gomes
1 vaga
PDT
Álvaro Dias
Mário Heringer
vaga do PPS
João Herrmann Neto
PC do B
Daniel Almeida
Jamil Murad
PV
Sarney Filho
Jovino Cândido
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, DO SENHOR LEUR LOMANTO, 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
Chico Alencar
Rubens Otoni
Devanir Ribeiro
5 vagas
Henrique Afonso
José Mentor
Paulo Delgado
Zico Bronzeado
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
Átila Lira
Yeda Crusius
Zenaldo Coutinho
PP
Benedito de Lira
3 vagas

Leodegar Tiscoski
Wagner Lago

vaga do PSDB

Jaime Martins
Maurício Rabelo (Licenciado)

Hamilton Casara
vaga do PPS
Júnior Betão
Raimundo Santos
1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Cleuber Carneiro
Luiz Antonio Fleury

Paes Landim
2 vagas
PL

Almeida de Jesus
Badu Picanço
Inaldo Leitão

Ademir Camilo
Edinho Montemor
(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PPS

Fernando Coruja

PSB
Janete Capiberibe
1 vaga
PPS
Raul Jungmann
Dr. Rodolfo Pereira

PSB

Daniel Almeida

PDT
Luiz Piauhylino
PC do B
Perpétua Almeida

Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz

Enio Bacci
PC do B

1 vaga

Alceu Collares

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PDT

1 vaga

Janete Capiberibe

2 vagas

1 vaga

1 vaga
PRONA

1 vaga

Elimar Máximo
Damasceno

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6209/6232
FAX: 216-6225

PSL
João Mendes de Jesus
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimeto Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

vaga do PL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE
1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA O
PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
INCLUINDO O CERRADO NA RELAÇÃO DOS BIOMAS
CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL".
Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Antônio Carlos Biffi
Zezéu Ribeiro
João Grandão
5 vagas
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
PFL
Celcita Pinheiro
Eliseu Resende
José Roberto Arruda
Lael Varella
Vilmar Rocha
Ronaldo Caiado
2 vagas
2 vagas
PMDB
Aníbal Gomes
4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Átila Lira
Professora Raquel Teixeira
João Campos
(Licenciado)
Ronaldo Dimas
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Thelma de Oliveira
1 vaga
PP
Pedro Canedo
Carlos Souza
Romel Anizio
Sérgio Caiado
Zé Lima
1 vaga
PTB
Ricarte de Freitas
2 vagas
Sandro Matos
PL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 199-A, DE
2003, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DA ALÍNEA "B" E
ACRESCENTA ALÍNEA "C" AO INCISO XXIII DO ART. 21, E
ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO V DO ART. 177 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA EXCLUIR DO MONOPÓLIO
DA UNIÃO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DE RADIOISÓTOPOS DE MEIA-VIDA CURTA,
PARA USOS MÉDICOS, AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Kátia Abreu (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Angela Guadagnin
Assis Miguel do Couto
João Grandão
César Medeiros
José Eduardo Cardozo
Zarattini
Luciano Zica
3 vagas
Mauro Passos
Walter Pinheiro
PMDB
vaga do PSC
Almerinda de Carvalho
Cabo Júlio
Darcísio Perondi
5 vagas
vaga do PP
Dr. Heleno
Jefferson Campos
Jorge Alberto
Nelson Trad
Bloco PFL, PRONA
José Rocha
4 vagas
Kátia Abreu
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado
PP
Nelson Meurer
Reginaldo Germano
Simão Sessim
Vanderlei Assis
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB
Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia
Nilson Pinto
Julio Semeghini
Walter Feldman (Licenciado)
Narcio Rodrigues
PTB
Iris Simões
3 vagas
Romeu Queiroz
Salvador Zimbaldi
Bloco PL, PSL
Luciano Castro
Almir Sá
Mário Assad Júnior
Carlos Nader

Remi Trinta

Ricardo Rique

Jamil Murad

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
PV
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga
Secretário(a): Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6216
FAX: 216.6225

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
Hélio Esteves
Zico Bronzeado
2 vagas
PMDB
vaga do PDT
Leonardo Picciani
Gervásio Oliveira
vaga do PPS
Marcelo Barbieri
Lupércio Ramos
Marinha Raupp
5 vagas
Natan Donadon
Osvaldo Reis
Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre
4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino
PSDB
Antenor Naspolini
3 vagas
Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PP
Agnaldo Muniz
Celso Russomanno
Darci Coelho
Ivan Ranzolin
Pedro Corrêa
Ricardo Fiuza
PTB
Eduardo Seabra
Homero Barreto
vaga do PV
Pedro Fernandes
Josué Bengtson
Pastor Frankembergen
Philemon Rodrigues
Silas Câmara
PL
vaga do PSDB
Carlos Mota
Ana Alencar
Coronel Alves
Inaldo Leitão
Hamilton Casara
Luciano Castro
Miguel de Souza
PPS
1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB
1 vaga
Luciano Leitoa
PDT

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:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
6 vagas
José Eduardo Cardozo
Maninha
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
1 vaga
PMDB
Gilberto Nascimento
Darcísio Perondi
vaga do PDT
João Correia
Gervásio Oliveira
Jorge Alberto
4 vagas
Josias Quintal
Mendes Ribeiro Filho
Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion
4 vagas
Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga
PSDB
Bismarck Maia
Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia
João Campos
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda
PP
Ivan Ranzolin
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
Ildeu Araujo
Wagner Lago
1 vaga
PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Milton Cardias
Pastor Reinaldo
2 vagas
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PL
Coronel Alves
Luciano Castro
Jorge Pinheiro
Paulo Marinho
Ricardo Rique
Remi Trinta
PPS
Colbert Martins
1 vaga
PSB
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Givaldo Carimbão
PDT
Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
vaga do PSB
Jurandir Boia
PC do B
Jamil Murad
1 vaga
PV
Marcelo Ortiz
1 vaga

PPS
Dimas Ramalho

Ivan Paixão
PSB

Isaías Silvestre

Pastor Francisco Olímpio
PDT

Mário Heringer

1 vaga
PC do B

1 vaga
PSC
Costa Ferreira
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV
Edson Duarte
Sarney Filho
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II - Pavimento Superior - s/ 170-A
Telefones: 216.6209
FAX: 216.6225

Dr. Rodolfo Pereira

S.PART.
vaga do PTB

Alberto Fraga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, DE
2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Carlito Merss
Devanir Ribeiro
Jorge Bittar
José Pimentel
José Mentor
Nilson Mourão
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Delgado
Virgílio Guimarães
Paulo Pimenta
Walter Pinheiro
Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro
Wasny de Roure
PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto
Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli
Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda
Eliseu Resende
Mussa Demes
José Carlos Machado
Pauderney Avelino
Luiz Carreira
Vic Pires Franco
Paulo Bauer
PMDB
Eduardo Cunha
Ann Pontes
Henrique Eduardo Alves
Benjamin Maranhão
vaga do PPS
José Priante
Lupércio Ramos
Osmar Serraglio
Luiz Bittencourt
Pedro Chaves
Wilson Santiago
Pedro Novais
PSDB
Antonio Cambraia
Anivaldo Vale
Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly
Gonzaga Mota
Walter Feldman (Licenciado)
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
Yeda Crusius
PP
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Francisco Dornelles
Feu Rosa
Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira
PTB
Armando Monteiro
Jackson Barreto
José Militão
Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
PL
Miguel de Souza
Carlos Rodrigues
Raimundo Santos
Humberto Michiles
Sandro Mabel
Jaime Martins
PSB
Beto Albuquerque
Barbosa Neto
Renato Casagrande
Gonzaga Patriota
PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT
Manato
Dr. Rodolfo Pereira
vaga do PPS
João Herrmann Neto
PC do B
Sérgio Miranda
Daniel Almeida
PRONA
Enéas
Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE
2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Leonardo Monteiro
André Costa
Maninha
5 vagas
Nilson Mourão
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado
Zarattini
vaga do PMDB
Zé Geraldo
PMDB
vaga do PSC
Fernando Lopes
Carlos Willian
João Correia
5 vagas
Vieira Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PT ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues
4 vagas
João Carlos Bacelar
Murilo Zauith
Vilmar Rocha
PP
Feu Rosa
Dilceu Sperafico
Ivan Ranzolin
Francisco Dornelles
1 vaga
Professor Irapuan Teixeira
PSDB
Bosco Costa
Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
Luiz Carlos Hauly
João Castelo
Manoel Salviano
PTB
Arnon Bezerra
3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga
Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus
Edmar Moreira
Carlos Mota
Jaime Martins
João Paulo Gomes da Silva
1 vaga
PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
Átila Lins
PSB
Alexandre Cardoso
1 vaga
PDT
vaga do PPS
Mário Heringer
João Herrmann Neto
Severiano Alves
PC do B
Jamil Murad
1 vaga
PSC
Zequinha Marinho
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): 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:
1º Vice-Presidente:

2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares

Suplentes
PT

Antonio Carlos Biscaia
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Orlando Fantazzini
Rubens Otoni
Walter Pinheiro

Dr. Pinotti (Licenciado)
Milton Barbosa
Vilmar Rocha
1 vaga

(Dep. do PL ocupa a vaga)
3 vagas

PMDB

6 vagas
Almerinda de Carvalho
Edson Ezequiel
Nelson Bornier
Pedro Chaves

Alceste Almeida
João Correia
vaga do PPS
Lupércio Ramos
2 vagas
PSDB

PMDB
Benjamin Maranhão
Cezar Schirmer
Mauro Benevides
Natan Donadon
Wilson Cignachi

5 vagas

Alberto Goldman
Nicias Ribeiro

Átila Lira
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)
1 vaga

Ronaldo Dimas
1 vaga
PP
Bloco PFL, PRONA

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni
PSDB
Yeda Crusius
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
PP
Benedito de Lira
Ibrahim Abi-ackel
Wagner Lago
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jackson Barreto
Marcondes Gadelha
PL
Carlos Mota
Edinho Montemor
Medeiros
PPS
Raul Jungmann
PSB
Isaías Silvestre
PDT
Manato
PC do B
Perpétua Almeida
PV
Sarney Filho
Secretário(a): -

4 vagas

Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
(Licenciado)

3 vagas

PTB
2 vagas

Milton Cardias
Pastor Reinaldo

3 vagas
PL
Carlos Rodrigues
Wellington Roberto
3 vagas
vaga do PDT

Iberê Ferreira
Iris Simões
Nelson Marquezelli
Almeida de Jesus
Coronel Alves
Lincoln Portela

André Zacharow
Isaías Silvestre
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

Heleno Silva
João Paulo Gomes da Silva
vaga do PFL
Marcelo Guimarães Filho
PSB
2 vagas

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad
Colbert Martins
1 vaga
Luiz Piauhylino

Daniel Almeida
PRONA

Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

1 vaga

Daniel Almeida
Jovino Cândido

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PROÍBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO
LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Mauro Passos
Chico Alencar
5 vagas
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro
PFL
Corauci Sobrinho
Laura Carneiro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE
2001, DO SR. LUIZ ANTONIO FLEURY, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO SECRETO NAS DECISÕES
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL".
Presidente: Juíza Denise Frossard (PPS)
1º Vice-Presidente: Ney Lopes (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Eduardo Cardozo (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Chico Alencar
6 vagas
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas
PMDB
Cezar Schirmer
5 vagas
Eliseu Padilha
Paulo Afonso
2 vagas
Bloco PFL, PRONA

José Roberto Arruda
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

Eduardo Sciarra
Onyx Lorenzoni
2 vagas

Antonio Cambraia
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
Yeda Crusius

PP

PP

Francisco Turra
Romel Anizio
1 vaga

Enivaldo Ribeiro
Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

Benedito de Lira
José Linhares
Suely Campos

PSDB
Bosco Costa
Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PTB
Luiz Antonio Fleury
2 vagas

Jovair Arantes
2 vagas
Bloco PL, PSL
João Leão
Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

Kelly Moraes
Marcondes Gadelha

Arnaldo Faria de Sá
1 vaga
PL

Almeida de Jesus
Oliveira Filho

Marcos de Jesus
Wanderval Santos

PSB
Luiza Erundina
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

vaga do PSDB

vaga do PDT

André Zacharow
vaga do PMDB
Sandra Rosado
2 vagas

PPS
1 vaga

PPS
Juíza Denise Frossard
1 vaga

Zonta
2 vagas
PTB

Antonio Carlos Pannunzio
Átila Lira
Bonifácio de Andrada

Almir Sá
Carlos Rodrigues
João Paulo Gomes da Silva

Carlos Alberto Leréia
Rafael Guerra
Walter Feldman (Licenciado)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

Geraldo Resende
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard

Dimas Ramalho
PDT
Mário Heringer

PSB
Alexandre Cardoso

Renato Casagrande
PDT

1 vaga

Enio Bacci
PC do B

Renildo Calheiros

Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira

1 vaga
PV

Marcelo Ortiz
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B
Jamil Murad
Alice Portugal
PRONA
Elimar Máximo Damasceno
1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

Sarney Filho

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 (Licenciado)
PMDB
Cezar Schirmer
João Correia
vaga do PSB
Osvaldo Reis
Gilberto Nascimento
Marcelo Castro
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Max Rosenmann
1 vaga
Paulo Afonso
PSDB

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
Chico Alencar
Dra. Clair
Eduardo Valverde
vaga do PSB
Leonardo Monteiro
João Grandão
Neyde Aparecida
Jorge Boeira
Paulo Rocha
Orlando Fantazzini
Tarcísio Zimmermann
Zé Geraldo
1 vaga
PFL
Francisco Rodrigues
Abelardo Lupion
Kátia Abreu
Fernando de Fabinho
Marcos Abramo
Milton Barbosa
Ronaldo Caiado
(Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PMDB
vaga do PL
Almerinda de Carvalho
Pastor Amarildo
Asdrubal Bentes
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Bernardo Ariston
3 vagas
Teté Bezerra
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Bosco Costa
(Licenciado)
Anivaldo Vale
João Almeida
Eduardo Barbosa
Júlio Redecker

Helenildo Ribeiro (Licenciado)

Léo Alcântara
PP

Wagner Lago
Zé Lima
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Enivaldo Ribeiro
Ivan Ranzolin
PTB

Homero Barreto
Josué Bengtson

Pastor Reinaldo
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PL

Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

3 vagas

PTB
Jackson Barreto
Marcondes Gadelha

Jonival Lucas Junior
1 vaga
PL

Heleno Silva
Jaime Martins

João Leão
vaga do PFL
José Carlos Araújo
1 vaga

vaga do PFL

Medeiros
1 vaga

José Carlos Araújo
Luciano Castro
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PSB
Givaldo Carimbão
Gonzaga Patriota

PSB

PPS
vaga do PMDB

Isaías Silvestre
Luiza Erundina

2 vagas

Sandra Rosado
(Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

Raul Jungmann

Colbert Martins
PDT

Mário Heringer

PPS

Severiano Alves
PC do B

Colbert Martins

Geraldo Resende
PDT

Daniel Almeida

1 vaga
PRONA

1 vaga

Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Daniel Almeida

Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz

1 vaga

1 vaga
Secretário(a): Angélica Maria L. Fialho Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

1 vaga

PSC
Zequinha Marinho

vaga do PFL

Alberto Fraga

vaga do PTB

S.PART.
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC 524-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, A
FIM DE INSTITUIR O FUNDO PARA A REVITALIZAÇÃO
HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".
Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Fernando Ferro
Josias Gomes
José Pimentel
5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro
PFL
Fernando de Fabinho
Júlio Cesar
José Carlos Machado
(Dep. do PL ocupa a vaga)
José Rocha
3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho
PMDB
Jorge Alberto
4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago
PSDB
Gonzaga Mota
Antonio Cambraia
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
Narcio Rodrigues
João Almeida
Vicente Arruda
1 vaga
Walter Feldman (Licenciado)
PP

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)
Mariângela Duarte
2 vagas
Paulo Rubem Santiago
PFL
César Bandeira
Abelardo Lupion
Coriolano Sales
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Dr. Pinotti (Licenciado)
3 vagas
Félix Mendonça
Paulo Magalhães
PMDB
Benjamin Maranhão
Edison Andrino
Cezar Schirmer
Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento
Silas Brasileiro (Licenciado)
Mauro Lopes
1 vaga
PSDB
João Campos
Bosco Costa
Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
Zulaiê Cobra
Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PP
Francisco Garcia
Érico Ribeiro
Nelson Meurer
Julio Lopes
1 vaga
Leodegar Tiscoski
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Ricardo Izar
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Romeu Queiroz
PL
Coronel Alves
Humberto Michiles
vaga do PFL
Edmar Moreira
José Carlos Araújo

Maurício Rabelo (Licenciado)
PSB
Givaldo Carimbão
Gonzaga Patriota

2 vagas
PPS

Geraldo Resende
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard

Dimas Ramalho
PDT

Pompeo de Mattos

Mário Heringer
PC do B

Perpétua Almeida

1 vaga
PV

Jovino Cândido

Leonardo Mattos

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PPS
Geraldo Thadeu
PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B
Jamil Murad
PV
Leonardo Mattos
Secretário(a): Leila Machado Campos de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

Cezar Silvestri
Mário Heringer
1 vaga
Sarney Filho

S.PART.
vaga do PTB

Alberto Fraga
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS
TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Dra. Clair
Orlando Fantazzini
Eduardo Valverde
5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno
PFL
Coriolano Sales
Murilo Zauith
Eduardo Sciarra
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto
3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga
PMDB
vaga do PSB
4 vagas
Carlos Willian
Mauro Lopes
vaga do PSDB
Rose de Freitas
Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PSDB
Custódio Mattos
Affonso Camargo
vaga do PMDB
Narcio Rodrigues
Gustavo Fruet
João Almeida
Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly
1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PP
vaga do PFL
Dilceu Sperafico
Darci Coelho
Herculano Anghinetti (Licenciado)
Mário Negromonte
1 vaga
2 vagas
PTB
Iris Simões
2 vagas
José Militão
PL
Mário Assad Júnior
Carlos Mota
Oliveira Filho
Chico da Princesa
PSB
vaga do PDT
2 vagas
André Zacharow
Pastor Francisco Olímpio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 548-A, DE
2002, DO SENADO FEDERAL, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO
§ 1º DO ART. 17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA
DISCIPLINAR AS COLIGAÇÕES ELEITORAIS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
César Medeiros
6 vagas
Maurício Rands
Nelson Pellegrino
Odair Cunha
Vitorassi
Zarattini
PMDB
Henrique Eduardo Alves
Eduardo Cunha
Mauro Benevides
4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
Natan Donadon
Olavo Calheiros
Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado
Eduardo Sciarra
Pauderney Avelino
3 vagas
Robério Nunes
Vic Pires Franco
PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
3 vagas
Custódio Mattos
João Almeida
PP
Benedito de Lira
3 vagas
Darci Coelho
Ibrahim Abi-ackel
PTB
Iris Simões
Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury
Edna Macedo
Pastor Reinaldo
1 vaga
PL
Carlos Rodrigues
Ademir Camilo
Inaldo Leitão
Edmar Moreira
Sandro Mabel
Miguel de Souza
PPS
Fernando Coruja
Átila Lins
PSB
Alexandre Cardoso
Luiza Erundina
PDT
Alceu Collares
Luiz Piauhylino
PC do B
Sérgio Miranda
1 vaga
PV
Jovino Cândido
1 vaga
Secretário(a): -

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 (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Iara Bernardi
Iriny Lopes
Luci Choinacki
Maninha
Maria do Rosário
4 vagas
Mariângela Duarte
Selma Schons
Telma de Souza
PFL
(Dep. S.PART. ocupa a
Celcita Pinheiro
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
(Licenciado)
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
Dr. Francisco Gonçalves
Kelly Moraes
Elaine Costa
1 vaga
PL
Maurício Rabelo (Licenciado)
Carlos Mota
Oliveira Filho
Marcos de Jesus
PSB
Janete Capiberibe
2 vagas
Luiza Erundina
vaga do PMDB
Sandra Rosado
PPS
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
Geraldo Thadeu
Maria Helena
PDT
Alceu Collares
Álvaro Dias
PC do B
Alice Portugal
Jandira Feghali
PV
Fernando Gabeira
Leonardo Mattos
S.PART.
vaga do PFL
Renato Cozzolino
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,
QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS

PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PCdoB)
Titulares
Suplentes
PT
João Grandão
6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga
PMDB
vaga do PSC
5 vagas
Carlos Willian
Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion
Eduardo Sciarra
Corauci Sobrinho
Pauderney Avelino
Mussa Demes
Paulo Bauer
1 vaga
1 vaga
PP
Pedro Corrêa
3 vagas
Ricardo Barros
Zonta
PSDB
João Almeida
Julio Semeghini
Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly
Walter Feldman
1 vaga
(Licenciado)
PTB
Elaine Costa
Dr. Francisco Gonçalves
José Militão
José Chaves
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
1 vaga
vaga)
Bloco PL, PSL
vaga do PTB
Edmar Moreira
Enio Tatico
José Santana de Vasconcellos
João Leão
Miguel de Souza
1 vaga
Milton Monti
PPS
Átila Lins
Geraldo Thadeu
PSB
Gonzaga Patriota
1 vaga
PDT
Mário Heringer
1 vaga
PC do B
Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Zequinha Marinho
PV
Marcelo Ortiz
Edson Duarte
Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1756, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE A LEI NACIONAL DA ADOÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)

3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Angela Guadagnin
Luiz Couto
Fernando Ferro
Neyde Aparecida
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes
Rubens Otoni
3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
PFL
Corauci Sobrinho
Celcita Pinheiro
Laura Carneiro
Kátia Abreu
Paulo Bauer
Nice Lobão
Zelinda Novaes
2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PMDB
João Matos (Licenciado)
Ann Pontes
vaga do PV
Marcelo Castro
Deley
Paulo Afonso
Marinha Raupp
Teté Bezerra
2 vagas
PSDB
Professora Raquel Teixeira
Eduardo Barbosa
(Licenciado)
Helenildo Ribeiro
Yeda Crusius
(Licenciado)
Júlio Redecker
2 vagas
Thelma de Oliveira
PP
vaga do PFL
3 vagas
Darci Coelho
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga
PTB
Kelly Moraes
Jonival Lucas Junior
1 vaga
1 vaga
PL
Marcos de Jesus
Almeida de Jesus
1 vaga
Lincoln Portela
PSB
Luiza Erundina
2 vagas
1 vaga
PPS
Ivan Paixão
1 vaga
PDT
Severiano Alves
Enio Bacci
PC do B
Perpétua Almeida
Jamil Murad
PV
Marcelo Ortiz
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
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 2.316, DE 2003, QUE "ESTABELECE O
CÓDIGO BRASILEIRO DE COMBUSTÍVEIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Dra. Clair
Paulo Rubem Santiago
Eduardo Valverde
Zarattini
Hélio Esteves
4 vagas
Luciano Zica
Luiz Alberto

Luiz Bassuma
PMDB
vaga do PV
Alexandre Santos
Deley
Eliseu Padilha
Eduardo Cunha
João Magalhães
Nelson Bornier
Josias Quintal
Paulo Lima
Wladimir Costa
1 vaga
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles
Claudio Cajado
Eduardo Sciarra
Fernando de Fabinho
Gervásio Silva
2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)
PSDB
Bismarck Maia
Antonio Cambraia
Helenildo Ribeiro
Carlos Sampaio
(Licenciado)
Paulo Feijó
Nicias Ribeiro
PP
João Pizzolatti
Celso Russomanno
Nélio Dias
Feu Rosa
Simão Sessim
1 vaga
PTB
Iris Simões
Alex Canziani
Marcus Vicente
Ricardo Izar
Sandro Matos
1 vaga
PL
Jaime Martins
Aracely de Paula
vaga do Bloco PFL, PRONA
Jorge Pinheiro
José Carlos Araújo
(Dep. do PSL ocupa a
José Santana de Vasconcellos
vaga)
Wellington Roberto
PPS
1 vaga
Dimas Ramalho
PSB
Beto Albuquerque
Pastor Francisco Olímpio
PDT
Mário Heringer
1 vaga
PC do B
Daniel Almeida
1 vaga
PV
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga
PSL
vaga
João Mendes de Jesus
do PL

S.PART.
Renato Cozzolino
Secretário(a): -

vaga do PMDB

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
André Costa
César Medeiros
João Grandão
5 vagas
José Pimentel
Maninha
Mariângela Duarte
Rubens Otoni
PMDB
Alceste Almeida
5 vagas
Carlos Eduardo Cadoca
Marcelo Teixeira

vaga do PV

Moreira Franco
Osmar Serraglio

Pedro Chaves
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto
4 vagas
Ney Lopes
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
1 vaga
PP
Dr. Benedito Dias
Francisco Garcia
vaga do Bloco PL, PSL
João Pizzolatti
João Tota
1 vaga
2 vagas
PSDB
Bismarck Maia
Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia
Luiz Carlos Hauly
Professora Raquel Teixeira
Domiciano Cabral
(Licenciado)
PTB
Alex Canziani
Arnon Bezerra
José Militão
Jovair Arantes
Josué Bengtson
Marcus Vicente
Bloco PL, PSL
Chico da Princesa
(Dep. do PP ocupa a vaga)
João Mendes de Jesus
2 vagas
vaga do Bloco PFL,
Marcelo Guimarães Filho
PRONA

Reinaldo Betão

Deley
Eduardo Cunha
Gilberto Nascimento
José Priante
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra
Eliseu Resende
José Roberto Arruda
Vilmar Rocha
Dr. Benedito Dias
Francisco Appio
Ricardo Barros
Alberto Goldman
Antonio Carlos Mendes
Thame
1 vaga

Aroldo Cedraz
Rodrigo Maia
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PP
Leodegar Tiscoski
Vadão Gomes
1 vaga
PSDB
Julio Semeghini
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)
Ronaldo Dimas
PTB

Iris Simões
Jackson Barreto
Jonival Lucas Junior

Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marquezelli
Bloco PL, PSL

José Santana de
Vasconcellos
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

José Carlos Araújo

Medeiros
Paulo Marinho
1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu

Nelson Proença

Isaías Silvestre

PPS
Fernando Coruja

PSB

Roberto Freire

Barbosa Neto

PSB
Renato Casagrande

PDT
Severiano Alves

Álvaro Dias

1 vaga
PDT

1 vaga

PC do B
Perpétua Almeida

Severiano Alves

1 vaga

PC do B
Sérgio Miranda

PSC
Costa Ferreira

1 vaga

PV
1 vaga
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares

1 vaga

Inácio Arruda
PSC

(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E
ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,
Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE
2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares
Suplentes
PT
Fernando Ferro
Devanir Ribeiro
Henrique Fontana
Eduardo Valverde
Luciano Zica
José Pimentel
Mauro Passos
Telma de Souza
Paulo Bernardo
Zezéu Ribeiro
(Licenciado)
Terezinha Fernandes
1 vaga
PMDB
Eliseu Padilha
Almerinda de Carvalho
vaga do PSC
Leonardo Picciani
Cabo Júlio
Mauro Lopes
Darcísio Perondi

vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
S.PART.
vaga do PSC

Renato Cozzolino
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
vaga do PV
Almerinda de Carvalho
Deley
Marinha Raupp
5 vagas
Osvaldo Biolchi
vaga do PSC
Pastor Amarildo

Rose de Freitas
1 vaga

Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Bloco PFL, PRONA

Laura Carneiro
Milton Barbosa
Zelinda Novaes
1 vaga

4 vagas

4 vagas

PP
PP

Celso Russomanno
Ildeu Araujo
Julio Lopes

3 vagas
José Linhares
Suely Campos
1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)
Thelma de Oliveira

Rafael Guerra
Walter Feldman (Licenciado)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
PTB

Arnaldo Faria de Sá
Pastor Reinaldo
Ricardo Izar

Fábio Souto
Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia
José Rocha

Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente
1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela
Coronel Alves
Maurício Rabelo (Licenciado)
Marcos de Jesus
Paulo Gouvêa
1 vaga
PPS
Geraldo Thadeu
Cláudio Magrão
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
PSB
Luciano Leitoa
1 vaga
PDT
Severiano Alves
Enio Bacci
PC do B
Daniel Almeida
1 vaga
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Costa Ferreira
PV
(Dep. do PMDB ocupa a
Leonardo Mattos
vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3884, DE 2004, QUE "INSTITUI
NORMAS GERAIS DE CONTRATOS PARA A CONSTITUIÇÃO
DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, BEM COMO DE CONTRATOS
DE PROGRAMA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS POR MEIO DE GESTÃO ASSOCIADA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Angela Guadagnin
Orlando Desconsi
Antonio Carlos Biscaia
Reginaldo Lopes
Carlos Abicalil
4 vagas
Maria do Carmo Lara
Neyde Aparecida
Zezéu Ribeiro
PMDB
vaga do PV
vaga do PSC
Carlos Willian
Deley
Eliseu Padilha
5 vagas
vaga do PDT
Gervásio Oliveira
João Magalhães
Max Rosenmann
vaga do PSC
Pastor Amarildo
Paulo Afonso

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Antonio Carlos Pannunzio
Bismarck Maia
PTB
Eduardo Seabra
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
1 vaga
Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus
Almir Sá
vaga do PTB
Enio Tatico
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PPS
Geraldo Thadeu
PSB
Alexandre Cardoso
PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B
Perpétua Almeida
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
S.PART.
vaga do Bloco PL, PSL
Almir Moura
Secretário(a): -

3 vagas
Alberto Goldman
Gonzaga Mota
Yeda Crusius
Jackson Barreto
2 vagas

3 vagas

Colbert Martins
Luciano Leitoa
Mário Heringer
1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4776, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE
FLORESTAS PÚBLICAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL,
INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB,
CRIA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
FLORESTAL - FNDF , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
3º Vice-Presidente: José Militão (PTB)
Relator: Beto Albuquerque (PSB)
Titulares
Suplentes
PT
César Medeiros
Zezéu Ribeiro
Henrique Afonso
5 vagas
João Alfredo
João Grandão
Luciano Zica
Zé Geraldo
PMDB
Ann Pontes
Gervásio Oliveira
Asdrubal Bentes
Luiz Bittencourt
Lupércio Ramos
Moacir Micheletto
Marcelino Fraga
2 vagas
Natan Donadon
Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
3 vagas
Kátia Abreu

Luiz Carreira
PSDB
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Mendes Thame
Nilson Pinto
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho
Xico Graziano
PP
Carlos Souza
Francisco Appio
Pedro Henry
Nelson Meurer
Zé Lima
Zonta
PTB
José Militão
Dr. Francisco Gonçalves
Paes Landim
Jovair Arantes
Pastor Frankembergen
Pastor Reinaldo
PL
Hamilton Casara
Almir Sá
Júnior Betão
Jaime Martins
Miguel de Souza
Welinton Fagundes
PPS
Cezar Silvestri
Átila Lins
PSB
Beto Albuquerque
Janete Capiberibe
PDT
Dr. Rodolfo Pereira
Severiano Alves
PC do B
Perpétua Almeida
Vanessa Grazziotin
PV
Sarney Filho
Fernando Gabeira
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
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 (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares
Suplentes
PT
César Medeiros
Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha
5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
Mariângela Duarte
PMDB
Aníbal Gomes
Nelson Bornier
vaga do PSC
Tadeu Filippelli (Licenciado)
Carlos Willian
Darcísio Perondi
3 vagas
vaga do PV
Deley
Gastão Vieira
Pedro Chaves
Wilson Santiago
Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda
Chico Sardelli
José Rocha
Claudio Cajado
Ronaldo Caiado
Corauci Sobrinho
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
Onyx Lorenzoni
vaga)
PP
vaga do Bloco PL, PSL
Ivan Ranzolin
João Tota
Julio Lopes
Pedro Corrêa
Ronivon Santiago
2 vagas
PSDB
Bismarck Maia
Lobbe Neto
Léo Alcântara
Nilson Pinto

Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Silvio Torres
PTB
José Militão
Jovair Arantes
Marcus Vicente

Arnaldo Faria de Sá
Josué Bengtson
Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Carlos Rodrigues
João Mendes de Jesus
vaga do PPS
Maurício Rabelo (Licenciado)
Júnior Betão
vaga do Bloco PFL,
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PRONA
Paulo Marinho
Reinaldo Betão
PPS
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
Cláudio Magrão
vaga)
PSB
Dr. Ribamar Alves
Luciano Leitoa
PDT
André Figueiredo
Pompeo de Mattos
PC do B
Daniel Almeida
1 vaga
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Costa Ferreira
PV
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Leonardo Mattos
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 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:
Titulares
Suplentes
PT
Fernando Ferro
6 vagas
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas
PMDB
Gastão Vieira
5 vagas
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Wilson Cignachi
Wilson Santiago
Bloco PFL, PRONA
João Batista
4 vagas
José Carlos Aleluia
Laura Carneiro
Marcos Abramo
PP
Augusto Nardes
Ricardo Barros
Celso Russomanno
2 vagas
Reginaldo Germano
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Ariosto Holanda
Julio Semeghini
Domiciano Cabral
Nilson Pinto
Narcio Rodrigues
PTB
Alex Canziani
Edna Macedo
Pastor Frankembergen
Ricarte de Freitas
Philemon Rodrigues
1 vaga
Bloco PL, PSL
Marcos de Jesus
Carlos Rodrigues

Paulo Gouvêa
Paulo Marinho

Lincoln Portela
Reinaldo Betão
PPS

Nelson Proença

Raul Jungmann
PSB

Luciano Leitoa

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo

João Fontes
vaga do PSB
Jurandir Boia
PC do B

Perpétua Almeida

1 vaga
PSC

Costa Ferreira
PV
Edson Duarte
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

1 vaga
1 vaga

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:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Devanir Ribeiro
Gilmar Machado
Jorge Bittar
Nilson Mourão
José Mentor
Reginaldo Lopes
Mariângela Duarte
4 vagas
Professor Luizinho
Selma Schons
Walter Pinheiro
PMDB
Aníbal Gomes
Luiz Bittencourt
Geddel Vieira Lima
6 vagas
Marcelo Teixeira
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
2 vagas
Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia
Onyx Lorenzoni
Mussa Demes
Roberto Brant
Vilmar Rocha
Robson Tuma
(Dep. do PL ocupa a vaga)
2 vagas
1 vaga
PSDB
Eduardo Paes
4 vagas
Gonzaga Mota
Julio Semeghini
Léo Alcântara
PP
Cleonâncio
Celso Russomanno
Fonseca
Delfim Netto
Julio Lopes
Francisco Dornelles
Simão Sessim
Romel Anizio
1 vaga
PTB
Jonival Lucas Junior
Alex Canziani
Marcus Vicente
3 vagas
Romeu Queiroz
Salvador Zimbaldi

PL
Edinho Montemor
Inaldo Leitão
vaga do Bloco PFL, PRONA
José Carlos Araújo
Júnior Betão
Mário Assad Júnior
PPS
Átila Lins
PSB
Givaldo Carimbão
PDT
Mário Heringer
PC do B
Daniel Almeida
PV
Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

Enio Tatico
Heleno Silva
Lincoln Portela
Paulo Marinho

Nelson Proença
1 vaga
Enio Bacci
1 vaga
Jovino Cândido

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE
"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares
Suplentes
PT
Antônio Carlos Biffi
Maninha
Carlos Abicalil
Sigmaringa Seixas
João Grandão
4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
PMDB
Luiz Bittencourt
Leandro Vilela
Nelson Trad
4 vagas
vaga do PSC
Pastor Amarildo
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 Canedo
Leonardo Vilela (Licenciado)
Pedro Henry
Sérgio Caiado
Sandes Júnior
PSDB
Carlos Alberto Leréia
Ronaldo Dimas
João Campos
(Dep. do PV ocupa a vaga)
Professora Raquel Teixeira
1 vaga
(Licenciado)
PTB
Jovair Arantes
3 vagas
Ricarte de Freitas
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)
Bloco PL, PSL
vaga do PTB
Luciano Castro
Enio Tatico
Maurício Rabelo
Jorge Pinheiro
(Licenciado)
vaga do PV
Miguel de Souza
Lincoln Portela
Sandro Mabel
1 vaga

PPS

PSB

Geraldo Resende

Júlio Delgado

Renato Casagrande

PSB
Barbosa Neto

1 vaga

Enio Bacci

PDT

Álvaro Dias
PC do B

Severiano Alves

Mário Heringer

Vanessa Grazziotin

PC do B

1 vaga
PSC

Perpétua Almeida
PSC
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Jorge Gomes
PDT

1 vaga

Costa Ferreira

1 vaga
PV

Zequinha Marinho

Jovino Cândido

Vittorio Medioli

vaga do PSDB

1 vaga
Vittorio Medioli

vaga do PSDB

1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 210, DE 2004, QUE
"INSTITUI REGIME TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO E
TRABALHISTA ESPECIAL À MICROEMPRESA COM RECEITA
BRUTA ANUAL DE ATÉ R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL
REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
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
vaga do PP
Carlos Eduardo Cadoca
Alexandre Santos
Eliseu Padilha
5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles
Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra
Gervásio Silva
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a vaga)
1 vaga
PP
Augusto Nardes
Benedito de Lira
Francisco Dornelles
Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a
Pedro Corrêa
vaga)
PSDB
Eduardo Paes
Júlio Redecker
Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius
(Dep. do PV ocupa a
Ronaldo Dimas
vaga)
PTB
Armando Monteiro
Joaquim Francisco
Arnaldo Faria de Sá
2 vagas
José Militão
Bloco PL, PSL
Ademir Camilo
Enio Tatico
Giacobo
Heleno Silva
vaga do Bloco PFL, PRONA
Milton Monti
Marcelo Guimarães Filho
Miguel de Souza
PPS
Fernando Coruja
B. Sá

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 76, DE 2003, QUE
"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO
NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".
Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Fátima Bezerra
João Alfredo
José Pimentel
Josias Gomes
Leonardo Monteiro
Luiz Alberto
Luiz Couto
Maurício Rands
Paulo Rubem Santiago
Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro
1 vaga
PFL
André de Paula
(Dep. do PL ocupa a vaga)
César Bandeira
4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga
PMDB
Jorge Alberto
Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga
Mauro Lopes
Mauro Benevides
Moraes Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
Zé Gerardo
PSDB
Antonio Cambraia
Átila Lira
Bosco Costa
Gonzaga Mota
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
João Castelo
João Almeida
1 vaga
PP
Benedito de Lira
Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
vaga do PDT
Ricardo Fiuza
Wagner Lago
Zé Lima
PTB
Armando Monteiro
2 vagas
1 vaga
PL
vaga do PFL
Jaime Martins
José Carlos Araújo
1 vaga
Sandro Mabel
1 vaga
PSB
Eduardo Campos
Isaías Silvestre
(Licenciado)
Maurício Quintella Lessa
1 vaga
(Licenciado)
vaga do PMDB
Sandra Rosado

PPS
B. Sá

1 vaga
PDT

Álvaro Dias

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PC do B

Renildo Calheiros

Inácio Arruda

PV
Sarney Filho
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

PRONA
Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 / 6232
FAX: 216-6225

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE
"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA
AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".
Presidente: Átila Lins (PPS)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PL)
Relator: Paulo Rocha (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Anselmo
Eduardo Valverde
Carlos Abicalil
Nilson Mourão
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Henrique Afonso
Zico Bronzeado
Paulo Rocha
2 vagas
Terezinha Fernandes
PFL
Kátia Abreu
Clóvis Fecury
vaga do PDT
Pauderney Avelino
Davi Alcolumbre
Vic Pires Franco
Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga)
3 vagas
1 vaga
PMDB
Alceste Almeida
Ann Pontes
vaga do PV
Asdrubal Bentes
Deley
Marinha Raupp
Wladimir Costa
Osvaldo Reis
2 vagas
PSDB
Nicias Ribeiro
Anivaldo Vale
Nilson Pinto
João Castelo
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Zenaldo Coutinho
1 vaga
1 vaga
PP
vaga do PFL
Zé Lima
Darci Coelho
Francisco Garcia
2 vagas
Ronivon Santiago
Suely Campos
PTB
Pastor Frankembergen
Josué Bengtson
Silas Câmara
1 vaga
PL
vaga do PSDB
vaga do PSB
Coronel Alves
Hamilton Casara
Humberto Michiles
Luciano Castro
Raimundo Santos
Maurício Rabelo (Licenciado)
PSB
Dr. Ribamar Alves
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Janete Capiberibe
1 vaga
PPS
Átila Lins
1 vaga
PDT
Dr. Rodolfo Pereira
(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PC do B
Perpétua Almeida
Vanessa Grazziotin

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A, NO PRAZO DE 90
(NOVENTA) DIAS, ANALISAR AS PROPOSIÇÕES EM
TRÂMITE REFERENTES A ASSUNTOS QUE TRATAM DAS
ATIVIDADES DA SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
DOS BANCOS S/A.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Colombo
Rubens Otoni
Luiz Alberto
Zico Bronzeado
Orlando Fantazzini
1 vaga
PMDB
Josias Quintal
Bernardo Ariston
Max Rosenmann
Mauro Benevides
Zé Gerardo
Osmar Serraglio
Bloco PFL, PRONA
José Mendonça Bezerra
Paulo Bauer
Mussa Demes
Robério Nunes
PP
Carlos Souza
Enivaldo Ribeiro
Celso Russomanno
Pedro Canedo
PSDB
Gonzaga Mota
Antonio Carlos Mendes Thame
Léo Alcântara
Julio Semeghini
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Alex Canziani
Paes Landim
Elaine Costa
Bloco PL, PSL
Giacobo
Inaldo Leitão
Reinaldo Betão
Oliveira Filho
PPS
Cezar Silvestri
1 vaga
PSB
Alexandre Cardoso
Jorge Gomes
PDT
Alceu Collares
Manato
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
Secretário(a): 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
vaga do PSB
Ivan Valente
Maninha
vaga do PSB
José Pimentel
Mariângela Duarte
Nilson Mourão
Roberto Gouveia
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
1 vaga
PFL

vaga do PTB

Félix Mendonça
Gervásio Silva
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni
Roberto Brant
Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga)

Luiz Carreira
Vic Pires Franco
Vilmar Rocha
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira
vaga do PSDB
Alexandre Santos
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PSDB
Alberto Goldman
Custódio Mattos
Eduardo Barbosa
Yeda Crusius
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PP
vaga do PFL
Darci Coelho
Jair Bolsonaro
José Linhares
1 vaga

Osvaldo Biolchi
4 vagas

Anivaldo Vale
Bismarck Maia
João Campos
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
vaga do PSDB

Feu Rosa
Ivan Ranzolin
vaga do PFL
Reginaldo Germano
Ronivon Santiago
1 vaga

PTB
vaga do PFL

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco Gonçalves
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Marcondes Gadelha
Ricardo Izar
Vicente Cascione
1 vaga

Maurício Rands
Rubinelli
PFL
Coriolano Sales
Jairo Carneiro
Luiz Carlos Santos
Mendonça Prado (Licenciado)
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
PMDB
Bernardo Ariston
vaga do PSB
Carlos Willian
Marcelino Fraga
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)
João Campos
Vicente Arruda
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga
PP
vaga do PFL
Darci Coelho
Feu Rosa
Ibrahim Abi-ackel
Ricardo Fiuza
Wagner Lago

Bonifácio de Andrada
Bosco Costa
Nicias Ribeiro
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra
Celso Russomanno
vaga do PTB
Jair Bolsonaro
Nélio Dias
Roberto Balestra
(Licenciado)

PTB
Humberto Michiles
Maurício Rabelo (Licenciado)
vaga do PFL
Paulo Marinho
Wellington Roberto

Luiz Antonio Fleury
vaga do PFL
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

(Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)
PPS

Fernando Coruja

Geraldo Thadeu
PDT

Alceu Collares

(Dep. do PSL ocupa a vaga)
PC do B

Jandira Feghali

Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga
PL

PSB
Paulo Baltazar
1 vaga

Alice Portugal
PRONA

Enéas

Osmar Serraglio
Paulo Lima
3 vagas

vaga do PDT

PL
Carlos Mota
Chico da Princesa
Medeiros

Antonio Carlos Magalhães
Neto
José Mendonça Bezerra
Robério Nunes
Vilmar Rocha
(Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga

1 vaga
PSL
vaga do PDT

João Mendes de Jesus
S.PART.
vaga do PMDB
vaga do PT
Luciana Genro
Alberto Fraga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Iriny Lopes
Dra. Clair
Mariângela Duarte
João Alfredo
5 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor

Carlos Mota
Inaldo Leitão
José Santana de Vasconcellos

João Paulo Gomes da Silva
vaga do PFL
Paulo Marinho
Raimundo Santos
Wellington Roberto

PSB
Renato Casagrande
2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PPS
Dimas Ramalho
Fernando Coruja
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga)
Pompeo de Mattos
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
PRONA
1 vaga
1 vaga
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO
TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares
Suplentes
PT
Chico Alencar
César Medeiros
Devanir Ribeiro
Colombo

Fernando Ferro
José Eduardo Cardozo
Luiz Couto
Paulo Delgado
Rubens Otoni

João Alfredo
Luiz Sérgio
Maria do Carmo Lara
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
1 vaga
PFL
Antonio Carlos Magalhães
Neto
Eduardo Sciarra
José Rocha
Paulo Bauer
Zelinda Novaes
(Dep. do PL ocupa a vaga)

André de Paula
Luiz Carlos Santos
Marcos Abramo
vaga do PTB
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Carlos Santana
Dra. Clair
Luiz Alberto
Maurício Rands
Orlando Desconsi
Paulo Rocha
Vicentinho
PFL
Coriolano Sales
João Batista
Paulo Bauer
Robson Tuma
Vilmar Rocha
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer
José Divino
Marcelino Fraga
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Leonardo Picciani
Marcelo Teixeira
Wladimir Costa
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Nicias Ribeiro
Thelma de Oliveira
Vicente Arruda
1 vaga
PP
Francisco Dornelles
Nélio Dias
Ricardo Barros
PTB
Jackson Barreto
vaga do PFL
Paes Landim
Philemon Rodrigues
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

Edna Macedo
José Múcio Monteiro
Neuton Lima
PL

Carlos Rodrigues

Almeida de Jesus
vaga do
Marcelo Guimarães Filho

João Paulo Gomes da Silva

Antonio Carlos Pannunzio
Carlos Alberto Leréia
Eduardo Paes
Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

Mário Assad Júnior
Oliveira Filho

PP
Leonardo Vilela (Licenciado)
Luis Carlos Heinze
Vadão Gomes
PTB
Iris Simões
Joaquim Francisco
vaga do PMDB
José Chaves
José Múcio Monteiro

Homero Barreto
vaga do PFL
Paes Landim
Philemon Rodrigues
1 vaga
PL

Miguel de Souza
vaga do PFL
Paulo Marinho
Sandro Mabel
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Heleno Silva
Milton Monti
Raimundo Santos
PSB
vaga do PDT

Dr. Ribamar Alves
Isaías Silvestre

PSB

Luciano Leitoa
2 vagas
PPS

Alexandre Cardoso
Luiza Erundina

2 vagas

Cláudio Magrão
vaga do PMDB
Maria Helena

PPS

Raul Jungmann
PDT

Fernando Coruja

Átila Lins
PDT
vaga do PT

Severiano Alves

Ariosto Holanda
Átila Lira
Carlos Sampaio
2 vagas

Francisco Dornelles
Nelson Meurer
Roberto Balestra (Licenciado)

PFL

Lincoln Portela

Jefferson Campos
Leandro Vilela
Pastor Pedro Ribeiro
Takayama
1 vaga
PSDB

Carlos Alberto Leréia

Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte
Nilton Baiano

Celcita Pinheiro
Gerson Gabrielli
Onyx Lorenzoni
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
2 vagas
PMDB

Almerinda de Carvalho
Jorge Alberto
Leandro Vilela
Mauro Benevides
Vieira Reis

Affonso Camargo
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Professora Raquel Teixeira
(Licenciado)

Antônio Carlos Biffi
Antonio Carlos Biscaia
Henrique Afonso
Josias Gomes
Neyde Aparecida
Tarcísio Zimmermann
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

João Fontes
Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros

Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214 / 6232
FAX: 216-6225

Marcelo Ortiz

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

Pompeo de Mattos

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PC do B
Daniel Almeida
Jamil Murad
PRONA
1 vaga
1 vaga
S.PART.
vaga do PL
vaga do PT
Babá
Almir Moura
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
José Mentor
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro

Reginaldo Lopes
Telma de Souza
Vignatti
Wasny de Roure
(Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Gerson Gabrielli
Aroldo Cedraz
José Carlos Machado
Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda
Eliseu Resende
Mussa Demes
Gervásio Silva
Pauderney Avelino
Júlio Cesar
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Vic Pires Franco
PMDB
Carlos Eduardo Cadoca
Ann Pontes
Luiz Bittencourt
Jorge Alberto
Marcelo Teixeira
Paulo Afonso
Max Rosenmann
Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga
PSDB
Antonio Cambraia
Anivaldo Vale
vaga do PFL
Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Paes
Julio Semeghini
Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius
Narcio Rodrigues
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
Walter Feldman (Licenciado)
PP
Delfim Netto
Augusto Nardes
Francisco Dornelles
Márcio Reinaldo Moreira
Romel Anizio
1 vaga
PTB
vaga do PMDB
vaga do PSDB
Arnon Bezerra
Armando Monteiro
José Militão
Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli
(Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PL
vaga do PTB
Edmar Moreira
Enio Tatico
João Leão
Jaime Martins
Sandro Mabel
João Paulo Gomes da Silva
Reinaldo Betão
PSB
vaga do PDT
Pastor Francisco Olímpio
André Zacharow
Beto Albuquerque
1 vaga
Renato Casagrande
PPS
Fernando Coruja
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PDT
vaga do PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga)
João Herrmann Neto
1 vaga
PC do B
Sérgio Miranda
Vanessa Grazziotin
PV
vaga do PT
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Leonardo Mattos
PSC
vaga do PTB
Zequinha Marinho
Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR
MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT

6 vagas

6 vagas
PMDB

Gastão Vieira
Osmar Serraglio
João Matos (Licenciado)
4 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
1 vaga
Bloco PFL, PRONA
César Bandeira
4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith
PP
Feu Rosa
Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira
Ronivon Santiago
Simão Sessim
Suely Campos
Vanderlei Assis
Wagner Lago
PSDB
Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto
Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira
Rafael Guerra
(Licenciado)
PTB
Eduardo Seabra
Alex Canziani
Jonival Lucas Junior
Elaine Costa
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Paes Landim
Bloco PL, PSL
Carlos Mota
Pedro Irujo
Milton Monti
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Paulo Marinho
1 vaga
PPS
Rogério Teófilo
Fernando Coruja
PSB
Luciano Leitoa
1 vaga
PDT
Severiano Alves
1 vaga
PC do B
Alice Portugal
Jamil Murad
PSC
Costa Ferreira
1 vaga
PV
Sarney Filho
Marcelo Ortiz
S.PART.
vaga do PTB
vaga do Bloco PL, PSL
Almir Moura
Alberto Fraga
Secretário(a): COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS
PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE
SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
PMDB
Mendes Ribeiro Filho
PFL
Moroni Torgan
Secretário(a): Tarcísio
Local: CEDI
Telefones: 216-5615 / 5625
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A

"INVESTIGAR O TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS
SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS".
Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares
Suplentes
PT
Dr. Rosinha
4 vagas
Henrique Afonso
Leonardo Monteiro
Zico Bronzeado
PMDB
vaga do PDT
3 vagas
Gervásio Oliveira
Leandro Vilela
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto
Bloco PFL, PRONA
João Carlos Bacelar
3 vagas
Robson Tuma
1 vaga
PP
Benedito de Lira
Roberto Balestra (Licenciado)
Francisco Garcia
1 vaga
PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Thelma de Oliveira
Nilson Pinto
1 vaga
PTB
Dr. Francisco Gonçalves
Arnaldo Faria de Sá
Josué Bengtson
Pastor Reinaldo
Bloco PL, PSL
Coronel Alves
Badu Picanço
Hamilton Casara
Miguel de Souza
PPS
Maria Helena
Fernando Coruja
PSB
Dr. Ribamar Alves
1 vaga
PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Dr. Rodolfo Pereira
PC do B
Perpétua Almeida
Vanessa Grazziotin
PV
Sarney Filho
Edson Duarte
Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILÍCIAS PRIVADAS
E DOS GRUPOS DE EXTERMÍNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".
Presidente: Bosco Costa (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Fernando Ferro
Guilherme Menezes
João Alfredo
José Pimentel
Luiz Alberto
Maurício Rands
Luiz Couto
Nelson Pellegrino
PFL
vaga do PRONA
vaga do PDT
Davi Alcolumbre
José Carlos Machado
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Fernando de Fabinho
(Dep. do PL ocupa a vaga)
Rodrigo Maia
1 vaga
1 vaga

PMDB
Josias Quintal

Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)
1 vaga

Marcelo Castro
Mauro Lopes
PSDB
Bosco Costa
Helenildo Ribeiro (Licenciado)
Vicente Arruda
PP
Enivaldo Ribeiro
Mário Negromonte
PTB
Jonival Lucas Junior
Romeu Queiroz
PL
vaga do PFL
José Carlos Araújo
vaga do PFL
Marcelo Guimarães Filho
Marcos de Jesus
1 vaga
PSB
Dr. Ribamar Alves

Carlos Sampaio
João Campos
1 vaga
Márcio Reinaldo Moreira
Nélio Dias
Arnaldo Faria de Sá
Osmânio Pereira
Almeida de Jesus
Edmar Moreira

Sandra Rosado

vaga do PMDB

1 vaga
PPS
Geraldo Thadeu

Colbert Martins
PDT

1 vaga

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
PC do B

Daniel Almeida

1 vaga
PRONA

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 216-6213 / 6252
FAX: 216-6285
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR O PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DAS
EMPRESAS DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO E O PAPEL
NELE DESEMPENHADO PELO BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares
Suplentes
PT
Eduardo Valverde
Adão Pretto
Fernando Ferro
Wasny de Roure
Jorge Boeira
2 vagas
Mauro Passos
PMDB
José Priante
Aníbal Gomes
Marcello Siqueira
Josias Quintal
vaga do PSC
Nelson Bornier
Pastor Amarildo
Wladimir Costa
Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva
Corauci Sobrinho
Luiz Carlos Santos
José Carlos Aleluia
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a vaga)
Pauderney Avelino
PP
João Pizzolatti
Ricardo Barros
Mário Negromonte
Vadão Gomes
PSDB
João Almeida
Antonio Cambraia
Silvio Torres
Rafael Guerra
PTB
Osmânio Pereira
Arnaldo Faria de Sá
Salvador Zimbaldi
Marcus Vicente
Bloco PL, PSL

Giacobo
Inaldo Leitão
vaga do Bloco PFL, PRONA
José Carlos Araújo
PPS
B. Sá
PSB

Jaime Martins
Luciano Castro

Colbert Martins
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Dr. Ribamar Alves
PDT
Luiz Piauhylino

Álvaro Dias
vaga do PSB
Jurandir Boia
PC do B

Sérgio Miranda

Vanessa Grazziotin
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

(Dep. S.PART. ocupa a
vaga)

S.PART.
Renato Cozzolino

vaga do PSC

Secretário(a): Marcos Figueira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6261/6273
FAX: 216-6285
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
INVESTIGAR AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO
DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PMDB)
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
Rubinelli
Zico Bronzeado
PMDB
Gervásio Oliveira
Cabo Júlio
Josias Quintal
Gilberto Nascimento
Mauro Lopes
2 vagas
Nelson Trad
Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
Abelardo Lupion
Moroni Torgan
Eduardo Sciarra
Robson Tuma
Onyx Lorenzoni
PSDB
Carlos Sampaio
Bosco Costa
João Campos
Capitão Wayne
vaga do PTB
Zulaiê Cobra
PP
Nilton Baiano
Francisco Appio
Reginaldo Germano
Mário Negromonte
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PL
Coronel Alves
Carlos Mota
Neucimar Fraga
Medeiros
PPS
Juíza Denise Frossard
Colbert Martins
PSB
Paulo Baltazar
Gonzaga Patriota
PDT
Pompeo de Mattos
Enio Bacci
PC do B
Perpétua Almeida
1 vaga
PV
Edson Duarte
Jovino Cândido
S.PART.

vaga do PTB

Alberto Fraga
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
Chico Alencar
PMDB
José Divino
PFL
Laura Carneiro
PSB
Alexandre Cardoso
PC do B
Jandira Feghali
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES
FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE
UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Mota (PL)
Titulares
Suplentes
PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães
PFL
José Roberto Arruda
PL
Carlos Mota
PSDB
Eduardo Barbosa
PTB
Arnaldo Faria de Sá
PPS
Colbert Martins
PCdoB
Sérgio Miranda
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,
SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.
Coordenador: Orlando Fantazzini (PT)
Titulares
Suplentes
PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
Orlando Fantazzini
PMDB
Gilberto Nascimento
Jefferson Campos
Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)
PP
Celso Russomanno
PSDB

Zulaiê Cobra
PTB
Arnaldo Faria de Sá
Bloco PL, PSL
Wanderval Santos
PPS
Geraldo Thadeu
PSB
Luiza Erundina
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO
PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.
Titulares
Suplentes
PT
Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
PMDB
Alceste Almeida
PFL
Francisco Rodrigues
PTB
Pastor Frankembergen
PP
Suely Campos
PDT
Dr. Rodolfo Pereira
PC do B
Vanessa Grazziotin
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO
LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO
CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.
Titulares
Suplentes
PT
Maninha
Zarattini
PMDB
Moreira Franco
PFL
Carlos Melles
Murilo Zauith
Robério Nunes
PP
Feu Rosa
Ivan Ranzolin
Jair Bolsonaro
PL
Marcos de Jesus
PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
PDT
João Herrmann Neto
PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
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
André Costa
Antonio Carlos Biscaia
PMDB
vaga do PP
Almerinda de Carvalho
Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral
PSDB
1 vaga
PP
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB
Roberto Jefferson
PL
Reinaldo Betão
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
PP
Nelson Meurer
PSDB
Luiz Carlos Hauly
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
vaga do PMDB
Edson Duarte
Marcelo Ortiz
vaga do Bloco PFL, PRONA
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 EXTERNA, COM ÔNUS PARA A CÂMARA DOS
DEPUTADOS, DESTINADA A AVERIGUAR, "IN LOCO", A
MORTE DE CRIANÇAS INDÍGENAS POR DESNUTRIÇÃO NO
MATO GROSSO E NO MATO GROSSO DO SUL.
Coordenador: Geraldo Resende (PPS)
Titulares
Suplentes
PT
João Grandão
PMDB
Teté Bezerra
Thaís Barbosa
PSDB
Thelma de Oliveira
PPS
Geraldo Resende
PCdoB
Perpétua Almeida
PV
Fernando Gabeira
Secretário(a): Ana Clara Fonseca
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 215-6225
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 (S.PART.)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares
Suplentes
PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde
PP
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze
PL
Miguel de Souza
PTB
Nilton Capixaba
PCdoB
Perpétua Almeida
PV
Edson Duarte
S.PART.
Alberto Fraga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO
SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares
Suplentes
PT
Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar
PMDB
Gilberto Nascimento
Josias Quintal
Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro
PP
Reginaldo Germano
PSDB
(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL
Wanderval Santos
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)
PPS
Geraldo Thadeu
vaga do PSDB
Juíza Denise Frossard
PSB
Alexandre Cardoso
PDT
Mário Heringer
S.PART.
vaga do Bloco PL, PSL
Almir Moura
Secretário(a): COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM
DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS
GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (S.PART.)
Titulares
Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro
PMDB
Deley
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier
PP
Julio Lopes
PTB
Sandro Matos
PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho
S.PART.
Renato Cozzolino
Secretário(a): .
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.
Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares
Suplentes
PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes
PFL
Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)
PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira
PP
vaga do PFL
Darci Coelho
Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza
PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione
PL
Carlos Mota
PSB
Luiza Erundina
PPS
Rogério Teófilo
PDT
Severiano Alves
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225
GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares
Suplentes
PT
Iara Bernardi
PMDB
Gastão Vieira
PFL
Paulo Magalhães
PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira (Licenciado)
Secretário(a): -

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
CNPJ 00.530.279/0005-49
Avenida N/2 S/Nº Praça dos Três Poderes – Brasília DF – CEP 70165-900
Fones: 311-3803 ou 311 3772 – Fax: (061) 224-5450
DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$ 31,00
Porte do Correio
R$ 96,60
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 127,60
PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$ 62,00
Porte do Correio
R$ 193,20
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 255,20
OBS: Caso sejam feitas as assinaturas dos Diários do Senado e da Câmara dos Deputados, receberá
GRACIOSAMENTE o Diário do Congresso Nacional
NÚMERO AVULSO
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 0,30
R$ 0,80
ORDEM BANCÁRIA
UG - 020055

GESTÃO
00001

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEEP ou fotocópia
da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser retirada no site:
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp, código de recolhimento apropriado e
o número de referência 28815-2 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão:
020055/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas
pretendidas e enviar a esta Secretaria.
OBS.: NÃO SERÁ ACEITO PEDIDO ATRAVÉS DE CHEQUE VIA CARTA PARA
EFETIVAR ASSINATURA DOS DCNs.
Maiores informações pelo telefone (0XX-61) 311-3803 e 311-3772, fax: 224-5450
Serviço de Adminstração Econômico - Financeira/Controle de Assinaturas, falar com Mourão ou
Solange.

EDIÇÃO DE HOJE: 374 PÁGINAS

