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I – ABERTURA DA SESSÃO 
(Às 10 horas e 13 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Declaro 
aberta a sessão.

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

II – LEITURA DA ATA

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Fica dis-
pensada a leitura da ata da sessão anterior.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa – se 
à leitura do expediente.

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

III – EXPEDIENTE

MENSAGEM Nº 673, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 1.068/05 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo entre o Gover-
no da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Angola sobre 
Extradição, assinado em Brasília, em 3 de 
maio de 2005.

Despacho: às Comissões de:relações ex-
teriores e de defesa nacional; e constituição e 
justiça e de cidadania (mërito e art. 54, ricd)

Apreciação: Proposição sujeita á apre-
ciação do Plenário

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

combinado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, 
submeto à elevada consideração de Vossas Exce-
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do 
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, 
o texto do Acordo entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da República de 
Angola sobre Extradição, assinado em Brasília, 3 
de maio de 2005.

Brasília, 7 de outubro de 2005. – Luiz Inácio 
da Silva

EM Nº 3341DJ/DAI – MRE – PAIN – JUST – BRAS 
– ANGO

Brasília, 13 de setembro de 2005

00001.010447/200548
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de elevar à alta consideração de 

Vossa Excelência o texto de Mensagem que encami-
nha à apreciação parlamentar o Acordo entre o Go-
verno da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Angola sobre Extradição, celebrado 
em Brasília, em 3 de maio de 2005.

2. Trata – se de importante instrumento de coo-
peração jurídica entre Brasil e Angola, que toma mais 
eficaz o combate ao crime, e em especial ao crime 
organizado transnacional. Permite ele a agilização da 
cooperação jurídica entre os dois Estados signatários 
que, no que se refere à extradição, é ainda realizada 
com base na reciprocidade. Representa, por fim, o 
aprofundamento das relações jurídicas com aquele 
país africano. O Ministério da Justiça participou das 
negociações e aprovou seu texto final.

3. Com vistas a seu encaminhamento à aprecia-
ção do Congresso Nacional, submeto à elevada con-
sideração de Vossa Excelência projeto de Mensagem, 
juntamente com cópias autenticadas do Acordo.

Respeitosamente, – Samuel Pinheiro Guima-
rães Neto.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA REPÚ-
BLICA DE ANGOLA SOBRE EXTRADICÃO

O Governo da República Federativa do Brasil
e
(Governo da República de Angola
(doravante denominados “Partes”),
• Desejando incrementara cooperação jurídica 

em matéria penal;
Desejando tornar mais efetivos os esforços envi-

dados pelas Partes no combate ao crime;
Observando os princípios do respeito pela so-

berania e não – ingerência nos assuntos internos de 
cada uma, assim como as normas do Direito Interna-
cional; e

Ata da 287ª Sessão, Solene, Matutina, 
 em 25 de outubro de 2005

Presidência dos Srs.: Aldo Rebelo, Presidente Mauro Benevides, 
 § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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Conscientes da necessidade de empreenderem 
a mais ampla cooperação  para a extradição de crimi-
nosos foragidos no exterior;

Acordam o seguinte:

CAPÍTULO I 
Princípios Gerais

ARTIGO 1º 
Da Obrigação de Conceder a Extradição

As Partes obrigam – se a entregar, reciprocamen-
te, segundo as regras e as condições estabelecidas no 
presente Acordo, as pessoas que se encontrem nos 
seus respectivos territórios e que sejam procuradas 
pelas autoridades competentes da outra Parte para 
responderem a processo criminal já em curso ou para 
cumprirem uma pena privativa de liberdade.

ARTIGO 2º 
Fatos que dão Causa à Extradição

1. Darão causa à extradição os fatos tipificados 
como delito segundo as leis do Estado requerente e do 
Estado requerido, respeitado o princípio do “non bis in 
idem”, independentemente da denominação dada ao 
crime, os quais sejam puníveis em ambos os Estados 
com pena privativa de liberdade de duração mínima 
igual ou superior a um ano.

2. Se a extradição for requerida para a execução 
de uma sentença, exige – se também que a parte da 
pena ainda por cumprir não seja inferior a um ano.

3. Se a extradição requerida por uma das Partes 
referir – se a delitos diversos e conexos, respeitado o 
princípio do “non bis in idem” para cada um deles, bas-
tará que apenas um satisfaça às exigências previstas 
no presente Artigo para que a extradição possa ser con-
cedida, inclusive com respeito aos demais delitos.

4. Proceder – se – á igualmente à extradição 
com base nos delitos previstos em acordos multila-
terais vigentes entre o Estado requerente e o Estado 
requerido.

5. Qualquer delito que não esteja expressamen-
te previsto nas exceções do Capítulo III do presente 
Acordo dará origem à extradição sempre que cumpra 
os requisitos estabelecidos no Artigo 3.

CAPÍTULO II 
Da Procedência da Extradição

ARTIGO 3º 
Da Jurisdição e do “Non Bis in Idem”

Para que a extradição seja julgada procedente 
é necessário:

a) que o Estado requerente tenha jurisdição para 
conhecer dos atos ou fatos que fundamentam o pedi-

do, salvo quando o Estado requerido tenha jurisdição 
para conhecer da causa; e

b) que a pessoa reclamada não esteja sendo jul-
gada no território do Estado requerido pelos fatos que 
fundamentam a extradição

c) que, no momento em que se solicita a extra-
dição, os atos que fundamentam o pedido satisfaçam 
às exigências do Artigo 2 do presente Acordo.

CAPÍTULO III 
Da Improcedência da Extradição

ARTIGO 4º 
Modificação da Qualificação do Delito

Se a qualificação do fato Constitutivo do delito 
que motivou a extradição for posteriormente modifi-
cada no decorrer do processo no Estado requerente, 
a ação não poderá prosseguir, a não ser que a nova 
qualificação permita a extradição.

ARTIGO 5º 
Dos Delitos Políticos

1. Não se concederá a extradição por delitos 
que o Estado requerido considere serem políticos ou 
relacionados a outros delitos de natureza política. A 
mera alegação de um fim ou motivo político não im-
plicará que o delito deva necessariamente ser quali-
ficado como tal.

2. Para os fins do presente Acordo, não serão 
considerados delitos políticos, em nenhuma circuns-
tância:

a) atentar contra a vida ou causar a morte de um 
Chefe de Estado ou de Governo ou de outras autorida-
des nacionais ou locais ou de seus familiares;

b) genocídio, crimes de guerra ou delitos contra 
a humanidade, em violação às normas do Direito In-
ternacional;

c) atos de natureza terrorista que a título exempli-
ficativo, impliquem algumas das seguintes condutas

I) atentado contra a vida, a integridade física ou a 
liberdade de pessoas que tenham de peito à proteção 
internacional, aí incluídos os agentes diplomáticos;

II) tomada de reféns ou seqüestro de pessoas;
III)atentado contra pessoas ou bens envolvendo 

o uso de bombas, granadas, minas, armas de fogo, 
cartas ou pacotes contendo explosivos ou outros dis-
positivos capazes de causar perigo comum ou pertur-
bação à ordem pública;

IV) atos de captura ilícita de embarcações ou 
aeronaves;

V) em geral, qualquer ato não compreendido nos 
itens anteriores, cometido com o propósito de atemori-
zar uma população, classes ou setores da mesma, de 
atentar contra a economia de um pais, seu patrimônio 
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cultural ou ecológico, ou de realizar represálias de ca-
ráter político, racial ou religioso;

VI) a tentativa de qualquer dos delitos previstos 
neste Artigo.

ARTIGO 6º 
Dos Delitos Militares

Não se concederá a extradição por delitos de 
natureza exclusivamente militar.

ARTIGO 7º 
Da Coisa Julgada, Indulto, Anistia e Perdão

Não se concederá a extradição de pessoa re-
clamada caso já tenha sido julgada, indultada, bene-
ficiada por anistia ou perdão pelo Estado requerido 
com respeito ao ato ou aos atos que fundamentam o 
pedido de extradição.

ARTIGO 8º 
Dos Tribunais de Exceção ou ad hoc

Não se concederá a extradição da pessoa re-
clamada caso esta tenha sido condenada ou deva 
ser julgada no Estado requerente por um Tribunal de 
Exceção ou ad hoc.

ARTIGO 9º  
Da Prescrição

Não se concederá a extradição quando a ação 
ou a pena estiverem prescritas conforme a legislação 
do Estado requerente ou do Estado requerido.

ARTIGO 10 
Dos Menores

1. Não se concederá a extradição quando a pes-
soa reclamada for menor de dezoito anos na época 
da prática do fato ou dos fatos pelos quais a pessoa 
é reclamada.

2. Nesse caso, o Estado requerido tomará as 
medidas conetivas que, de acordo com o seu ordena-
mento jurídico, seriam aplicáveis caso os fatos hou-
vessem sido praticados no seu território por um menor 
inimputável.

CAPÍTULO IV 
Denegação Facultativa da Extradição

ARTIGO 11 
Da Nacionalidade

1. A nacionalidade da pessoa reclamada não 
poderá ser invocada para denegar a extradição, salvo 
disposição constitucional em contrário.

2. Na hipótese do parágrafo anterior, a Parte que 
denegar a extradição deverá promover o julgamento 
do individuo, mantendo a outra Parte informada do an-

damento do processo, devendo ainda remeter, findo o 
julgamento, cópia da sentença.

3. Para os efeitos deste Artigo, a condição de 
nacional será determinada pela legislação do Estado 
requerido, apreciada quando do momento da apre-
sentação do pedido de extradição, e sempre que a 
nacionalidade não tenha sido adquirida com o propó-
sito fraudulento de impedi – la.

ARTIGO 12 
Das Ações em Curso pelos Mesmos Delitos

Poder – se – á denegar a extradição caso a pes-
soa reclamada esteja sendo julgada no território do 
Estado requerido em função do fato ou dos fatos que 
fundamentam o pedido.

CAPÍTULO V 
Dos Limites à Extradição

ARTIGO 13 
Da Pena de Morte e da Pena de Prisão Perpétua

1. O Estado requerente não aplicará, ao extra-
ditado, em nenhum caso, a pena de morte ou a pena 
de prisão perpétua.

2. Quando os fatos que fundamentam o pedido 
de extradição forem passíveis de punição, no Estado 
requerente, com a pena de morte ou a pena de pri-
são perpétua, a extradição somente será admitida se 
a pena a ser aplicada não for superior à pena máxima 
admitida na lei penal do Estado requerido.

ARTIGO 14 
Do Princípio da Especialidade

1. A pessoa entregue não será detida, julgada 
nem condenada, no território do Estado requerente, 
por outros delitos cometidos previamente à data de 
solicitação da extradição, e não contidos nesta, salvo 
nos seguintes casos:

a) quando a pessoa extraditada, podendo abando-
nar o território do Estado requerente, nele permanecer 
voluntariamente por mais de 45 dias corridos após a 
sua libertação definitiva ou a ele regressar depois de 
tê – lo abandonado;

b) quando as autoridades competentes do Estado 
requerido consentirem na extensão da extradição para 
fins de detenção, julgamento ou condenação da referida 
pessoa em função de qualquer outro delito.

2. Para tal efeito, o Estado requerente deverá 
encaminhar ao Estado requerido pedido formal de 
extensão da extradição, cabendo ao Estado requeri-
do decidir se a concede. O referido pedido deverá ser 
acompanhado dos documentos previstos no parágrafo 
4 do Artigo 18 deste Acordo e de declaração judicial 
sobre os fatos que motivaram o pedido de extensão, 
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prestada pelo extraditado com a devida assistência 
jurídica.

ARTIGO 15 
Da Reextradição a um Terceiro Estado

A pessoa entregue somente poderá ser reex-
traditada a um terceiro Estado com o consentimento 
da Parte que tenha concedido a extradição, salvo o 
caso previsto na alínea “a” do Artigo 14 deste Acordo. 
O consentimento deverá ser solicitado por meio dos 
procedimentos estabelecidos na parte final do men-
cionado Artigo.

CAPÍTULO VI 
Do Direito de Defesa e da Detração

ARTIGO 16 
Do Direito de Defesa

A pessoa reclamada gozará, no Estado reque-
rido, de todos os direitos e garantias que conceda a 
legislação desse Estado. Deverá ser assistida por um 
defensor, e se necessário, por intérprete.

ARTIGO 17 
Da Detração

O período de detenção cumprido pela pessoa ex-
traditada no Estado requerido em virtude do processo 
de extradição será computado na pena a ser cumprida 
no Estado requerente.

CAPÍTULO VII 
Do Procedimento

ARTIGO 18 
Do Pedido

1. O pedido de extradição será encaminhado por 
via diplomática. O procedimento será regulado pela 
legislação do Estado requerido.

2. Quando se tratar de individuo não condena-
do, o pedido de extradição deverá ser acompanhado 
de original ou cópia do mandado de prisão ou de ato 
de processo criminal equivalente, conforme a legis-
lação do Estado requerido, emanado de autoridade 
competente.

3. Quando se tratar de individuo condenado, o pe-
dido de extradição deverá ser acompanhado de original 
ou cópia da sentença condenatória e, se for o caso, 
certidão de que a mesma não foi totalmente cumprida 
e do tempo que faltou para o seu cumprimento.

4. Nas hipóteses referidas nos parágrafos 2 e 3, 
deverão, ainda, acompanhar o pedido:

I – descrição dos fatos pelos quais se requer a 
extradição, indicando – se o lugar e a data da sua ocor-

rência, sua qualificação legal e fazendo – se referência 
às disposições legais aplicáveis;

II – todos os dados conhecidos quanto à identida-
de, nacionalidade, domicílio ou residência da pessoa 
reclamada e, se possível, fotografia, impressões digitais 
e outros meios que permitam sua identificação; e,

III – cópia ou transcrição autêntica dos textos le-
gais que tipificam e sancionam o delito, identificando 
a pena aplicável, os textos que estabelecem a juris-
dição do Estado requerente para deles tomar conhe-
cimento, assim como uma declaração de que a ação 
e penas não estejam prescritas de acordo com a sua 
legislação.

5. No caso previsto no artigo 13, incluir – se – á 
a declaração pela qual o Estado requerente assumirá 
o compromisso de não aplicar a pena de morte ou a 
pena de prisão perpétua, obrigando – se, ademais, a 
aplicar, como pena máxima, a maior pena admitida 
pela legislação penal do Estado requerido.

ARTIGO 19 
Da Dispensa de Legalização

O pedido de extradição, assim como os docu-
mentos que o acompanhem por força da aplicação 
dos dispositivos do presente Acordo, estarão isentos 
de legalização ou formalidade semelhante. Caso se 
apresentem cópias de documentos, estas deverão es-
tar autenticadas por autoridade competente, conforme 
a legislação interna do Estado requerente.

ARTIGO 20 
Da Informação Complementar

1. Se os dados ou documentos enviados com o 
pedido de extradição forem insuficientes ou defeitu-
osos, o Estado requerido comunicará esse fato sem 
demora, por via diplomática, ao Estado requerente, 
que terá o prazo de 60 dias corridos, contados da 
recepção da comunicação, para corrigir tais defeitos 
ou omissões.

2. Se por circunstâncias especiais devidamen-
te fundamentadas, o Estado requerente não puder 
cumprir com o disposto no parágrafo anterior dentro 
do prazo consignado, poderá solicitar ao Estado re-
querido a prorrogação do referido prazo por mais 20 
dias corridos.

3. O não cumprimento do disposto nos parágra-
fos anteriores será considerado como desistência do 
pedido de extradição.

ARTIGO 21 
Decisão e Entrega

1. O Estado requerido comunicará, sem demora, 
ao Estado requerente, por via diplomática, a sua deci-
são com respeito à extradição.
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2. Qualquer decisão denegatória, total ou par-
cial, com respeito ao pedido de extradição, deverá ser 
fundamentada.

3. Quando a extradição for concedida, o Estado 
requerente será informado do lugar e da data de en-
trega, bem como da duração da prisão cumprida pela 
pessoa reclamada para efeito de extradição.

4. Se no prazo de 60 dias corridos, contados 
a partir da data de notificação, o Estado requerente 
não retirar a pessoa reclamada, esta será posta em 
liberdade, podendo o Estado requerido denegar pos-
teriormente a extradição pelos mesmos fatos.

5. Em caso de força maior ou de enfermidade 
grave, devidamente comprovada, que impeça ou seja 
obstáculo à entrega ou à recepção da pessoa recla-
mada, tal circunstância será informada à outra Parte, 
antes do fim do prazo previsto no parágrafo anterior, 
podendo – se acordar unia nova data para a entrega 
e recepção.

6. Quando da entrega da pessoa reclamada, 
ou tão logo isso seja possível, entregar – se – á ao 
Estado requerente a documentação, os bens e os 
demais pertences que, igualmente, lhe devam ser 
colocados à disposição, conforme o previsto no pre-
sente Acordo.

ARTIGO 22 
Do Deferimento

1. Quando a pessoa cuja extradição se requer 
estiver sujeita a processo criminal ou cumprindo sen-
tença no Estado requerido por delito distinto daquele 
que motiva a extradição, caberá a este igualmente re-
solver sobre o pedido de extradição e notificar o Estado 
requerente quanto à sua decisão.

2. Se a decisão for favorável, o Estado requerido 
poderá adiar a entrega do extraditando, respeitando 
a conclusão do processo penal, ou até que se tenha 
cumprido a pena.

3. As responsabilidades civis derivadas do delito 
ou qualquer processo civil a que esteja sujeita a pessoa 
reclamada não poderão impedir ou retardar a entrega.

4. O adiamento da entrega suspenderá o cômputo 
do prazo de prescrição das ações judiciais que tiverem 
lugar no Estado requerente pelos fatos que motivam o 
pedido de extradição.

ARTIGO 23 
Da Entrega dos Bens

1. Caso se conceda a extradição, os bens que 
se encontrem no Estado requerido e que sejam pro-
duto do delito ou que possam servir de prova serão 
entregues ao Estado requerente, se este o solicitar. A 
entrega dos referidos bens estará subordinada à lei 

do Estado requerido e aos direitos de terceiros por-
ventura afetados.

2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior 
deste artigo, tais bens serão entregues ao Estado re-
querente, se este o solicitar, mesmo em caso de não 
se poder efetivar a extradição em conseqüência de 
morte ou fuga da pessoa reclamada.

3. Quando tais bens forem suscetíveis de em-
bargo ou confisco no território do Estado reque-
rido, este poderá, em razão da existência de um 
processo penal em curso, conservá – los tempo-
rariamente ou entregá – los sob condição de sua 
restituição futura.

4. Quando a lei do Estado requerido ou o direi-
to de terceiros partes afetados assim o exigirem, os 
bens serão devolvidos sem qualquer ônus, ao Estado 
requerido.

ARTIGO 24 
Dos Pedidos Concorrentes

1. No caso de pedidos de extradição concorrentes, 
referentes a uma mesma pessoa, o Estado requerido 
determinará a qual dos estados se haverá de conceder 
a extradição, e notificarão da sua decisão os estados 
requerentes.

2. Quando os pedidos se referirem a um mesmo 
delito, o Estado requerido deverá dar preferência na 
seguinte ordem:

a) ao Estado em cujo território se houver come-
tido o delito;

b) ao Estado em cujo território tenha residência 
habitual a pessoa reclamada;

c) ao Estado que primeiro apresentou o pedido.
3. Quando os pedidos se referirem a delitos dis-

tintos, o Estado requerido, segundo a sua legislação, 
dará preferência ao Estado que tenha jurisdição rela-
tivamente ao delito mais grave. Havendo igual gravi-
dade, dar – se – á preferência ao Estado que primeiro 
apresentou o pedido.

ARTIGO 25 
Trânsito da Pessoa Extraditada

1. As Partes cooperarão entre si visando facilitar 
o trânsito por seu território de pessoas extraditadas. 
Para este fim, o trânsito pelo território de uma das 
Partes exigirá – sempre que não se oponham mo-
tivos de ordem pública – a apresentação prévia de 
uma solicitação por via diplomática acompanhada de 
cópias do pedido original de extradição e da decisão 
que a autoriza.

2. Caberá às autoridades do Estado de trânsito 
a custódia do reclamado. O Estado requerente reem-
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bolsará ao Estado de trânsito os gastos contraídos no 
cumprimento de tal obrigação.

3. Não será necessário solicitar a extradição em 
trânsito quando forem utilizados meios de transporte 
aéreo sem previsão de aterrissagem no território do 
Estado de trânsito.

ARTIGO 26 
Da Extradição Simplificada ou Voluntária

O Estado requerido poderá conceder a extradição 
se a pessoa reclamada, com a devida assistência jurí-
dica e perante a autoridade judicial do Estado reque-
rido, declarar sua expressa anuência em se entregar 
ao Estado requerente, depois de haver sido informada 
do seu direito a um procedimento formal de extradição 
e da proteção que tal direito encerra.

ARTIGO 27 
Das Despesas

1. O Estado requerido arcará com as despesas 
efetuadas no seu território em conseqüência da de-
tenção da pessoa cuja extradição se solicita. As des-
pesas contraídas no traslado e no trânsito da pessoa 
reclamada para fora do território do Estado requerido 
estarão a cargo do Estado requerente.

CAPÍTULO VIII 
Da Prisão Preventiva para fins de Extradição

ARTIGO 28 
Da Prisão Preventiva

1. As autoridades competentes do Estado reque-
rente poderão solicitar a prisão preventiva para assegu-
rar o procedimento de extradição da pessoa reclama-
da, a qual será cumprida com a máxima urgência pelo 
Estado requerido de acordo com a sua legislação.

2. O pedido de prisão preventiva deverá indicar 
que tal pessoa responde a um processo ou é sujeito 
de uma sentença condenatória ou ordem de detenção 
judicial, e deverá consignar a data e os atos que mo-
tivem o pedido, bem como o tempo e o local da ocor-
rência, além de dados de filiação e outros que permi-
tam a identificação da pessoa cuja prisão se requer. 
Também deverá constar do pedido a intenção de se 
proceder a um pedido formal de extradição, bem como 
a cópia de um mandado de prisão ou ato de processo 
criminal equivalente.

3. O pedido de prisão preventiva deverá ser apre-
sentado pelas autoridades competentes do Estado 
requerente, por via diplomática ou por intermédio da 
Organização Internacional de Polícia Criminal (IN-
TERPOL), devendo ser transmitido por correio, fax 
ou qualquer outro meio que permita a comunicação 
por escrito.

4. A pessoa presa em virtude do referido pedido 
de prisão preventiva será imediatamente posta em li-
berdade se ao cabo de 60 dias corridos, a contar da 
data de notificação de sua prisão ao Estado requeren-
te, este não houver formalizado um pedido de extradi-
ção perante o Ministério das Relações Exteriores do 
Estado requerido.

5. Se a pessoa reclamada vier a ser posta em 
liberdade em virtude do disposto no parágrafo anterior, 
o Estado requerente somente poderá solicitar nova 
prisão da pessoa reclamada mediante pedido formal 
de extradição.

CAPÍTULO IX 
Da Segurança, Ordem Pública e Outros 

 Interesses Essenciais

ARTIGO 29 
Da Segurança, Ordem Pública e Outros  

Interesses Essenciais

Excepcionalmente, e com a devida fundamenta-
ção, o Estado requerido poderá denegar o pedido de 
extradição quando o seu cumprimento for contrário 
à segurança, à ordem publica ou a outros interesses 
essenciais do Estado requerido.

CAPÍTULO X 
Das Disposições Finais

ARTIGO 30 
Da solução de controvérsias

As controvérsias que surjam entre as Partes so-
bre as disposições contidas no presente Acordo serão 
resolvidas por via diplomática.

ARTIGO 31 
Da Ratificação e Entrada em vigor

O presente Acordo será submetido à ratificação 
de acordo com o ordenamento jurídico de cada umas 
das Partes e entrará em vigor trinta dias após a troca 
dos instrumentos de ratificação.

ARTIGO 32 
Da Denúncia

Cada Parte poderá, a qualquer momento, de-
nunciar o presente Acordo. A denúncia terá efeito seis 
meses após a data em que a outra Parte tenha recebi-
do a respectiva notificação. Não obstante, o presente 
Acordo continuará a aplicar – se aos processos em 
andamento.

Feito em Brasília, aos 3 dias do mês de maio de 
2005, em dois originais na língua portuguesa, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. – Embaixado-
ra Vera Pedrosa, Subsecretária Política do Ministério 
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das Relações Exteriores, pelo Governo da Repúbli-
ca Federativa do Brasil – Joaquim dos Reis Junior, 
Secretário do Conselho de Ministros da República de 
Angola, pelo Governo da República de Angola.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

– CEDI

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
 FEDERATIVA DO BRASIL

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

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

TITULO IV 
Da Organizaçao dos Poderes

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo

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

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Congresso Nacional

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Federais e os Senadores, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 40, 150,11, 153, III, e 153, § 2º,I;

* inciso VII com redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 19, de 4–6–1988   

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice 
– Presidente da República e dos Ministros de Estado, 

observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 
150,II,153, III, e 153,

§ 2º I;
*inciso VIII com redação dada pela Emenda Cons-

titucional nº 19, de 4–6–1998
IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo 

Presidente da República e apreciar os relatórios sobre 
a execução dos planos de governo;

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO II 
Do Poder Executivo

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

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

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente 
da República:

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

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

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

bem como expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução;

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

da Constitucional nº 32, de 11–9–2001
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a) organização e o funcionamento da administra-
ção federal, quando não implicar aumento de despesa 
nem criação ou extinção de órgãos públicos;

* Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional 
nº32, de 11–9–2001

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

* Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional 
nº32, de 11–9–2001 

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

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

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

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

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

XII – conceder indulto e comutar penas, com audi-
ência, se necessário, dos á órgãos instituídos em lei;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXI – conferir condecorações e distinções ho-
norifica;

XXII – permitir, nos casos previstos em lei comple-
mentar, que forças estrangeiras transitem pelo território 
nacional ou nele permaneça temporariamente;

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

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

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

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

XXVII – exercer outras atribuições previstas nes-
ta Constituição.

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

MENSAGEM Nº 677, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

AVISO nº 107812005 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional texto do Memorando de entendi-
mento entre o Governo da República Fe-
derativa do Brasil e do Governo da Repú-
blica Bolivariana da Venezuela no Campo 
de Cooperação Cientifica e Tecnológica, 
celebrado em Caracas, em 14 de Fevereiro 
de 2005  de fevereiro de 2005.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional;ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática; e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 Ricd)

Apreciaçao: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do 
Memorando de entendimento entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da República 
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Bolivariana da Venezuela no Campo de Cooperação 
Científica e Tecnológica, celebrado em Caracas, em 
14 de fevereiro de 2005.

Brasília, 10 de outubro de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 2 19/DAM 11/DAI – MRE – PAIN – BRAS – 
VENE

Brasília, 27 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à elevada consideração de Vossa Exce-

lência o anexo texto do “Memorando de Entendimento 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República Bolivariana da Venezuela no 
Campo da Cooperação Científica e Tecnológica”, ce-
lebrado em Caracas, em 14 de fevereiro de 2005.

2. O Memorando de Entendimento visa a refor-
çar a cooperação entre os dois países, em particular 
nos domínios científico e tecnológico, alçando – a a 
novo patamar, compatível com o interesse estratégico 
conferido ao relacionamento bilateral pelo Governo de 
Vossa Excelência.

3. O Memorando de Entendimento faz parte de 
um conjunto de iniciativas com o objetivo de aproximar 
os dois países, e inspira – se na percepção das simila-
ridade existentes. Brasil e Venezuela são países com 
significativo desenvolvimento em ciência e tecnologia 
e que ainda enfrentam deficiências na área social.

4. As principais áreas de cooperação bilateral 
identificadas pelo Memorando de Entendimento são: 
saúde, biodiversidade, tecnologias da informação, aero-
espacial. biotecnologia, tecnologia agrícola, metalurgia, 
petróleo, gás e energias alternativas. São campos em 
que os dois países possuem expressivo potencial, e 
que estão entre as prioridades das respectivas agendas 
internacionais, no âmbito da ciência e tecnologia.

5. A assinatura do Acordo reforça a convergên-
cia entre os dois países em relação à implementação 
de projetos científicos orientados ao desenvolvimento 
econômico nacional e à melhoria da qualidade de vida. 
Consolida, outrossim, a necessidade de a ciência e a 
tecnologia integrarem – se ao projeto político nacional, 
contribuindo para o desenvolvimento sócio – econômico 
de modo mais efetivo e perceptível para a sociedade.

6. Uma vez que a ratificação do presente Me-
morando de Entendimento depende de prévia apro-
vação do Congresso Nacional, nos termos do inciso 
I, do artigo 49 da Constituição Federal, permito – me 
submeter à alta apreciação de Vossa Excelência o 
anexo projeto de Mensagem presidencial, para enca-
minhamento do referido instrumento à apreciação do 
Poder Legislativo.

Respeitosamente,

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE  
O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL E O GOVERNO DA REPÚBLICA  
BOLIVARIANA DA VENEZUELA NO CAMPO  

DA COOPERACÂO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA

O Governo da República Federativa do Brasil 
e
O República Bolivariana da Venezuela
(ambos doravante denominados “Partes”),

Reconhecendo que a cooperação em matéria de 
ciência, tecnologia e inovação contribui para uma melhor 
compreensão dos diversos campos do conhecimento de 
ambos os povos, constituindo um fator de grande aproxi-
mação entre as nações e um instrumento de promoção 
de desenvolvimento de suas economias nacionais e na 
melhoria de seus padrões sócio – econômicos de vida;

Considerando o interesse solidário no progresso 
e bem – estar dos povos que integram a comunidade 
internacional e reconhecendo a importância do desen-
volvimento das relações científicas e tecnológicas será 
de beneficio mútuo para ambos os países;

Desejosos em ampliar o desenvolvimento das 
relações amigáveis já existentes entre os dois países, 
promovendo novas formas de cooperação, associação 
e de intercâmbio de tecnologia; e

Convencidos da necessidade de celebrar o pre-
sente Acordo de Cooperação no Campo da Ciência 
e Tecnologia,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1 
Objetivo

1. As Partes se comprometem a unir e inter-
cambiar esforços, recursos técnicos, financeiros e 
humanos, com o objetivo de instrumentar progra-
mas dirigidos ao desenvolvimento e fortalecimento 
da pesquisa em ciência, tecnologia e inovação de 
ambos os países.

2. Neste Acordo o termo “cooperação científica e 
tecnológica” inclui pesquisa conjunta nos campos das 
ciências humanas, sociais e naturais.

3. Detalhes e procedimentos sobre as atividades 
de cooperação especificas ao amparo deste Acordo 
serão estabelecidos em ajustes complementares ou 
protocolos, em separado.

ARTIGO 2 
Modalidades de Cooperação

1. A cooperação entre as Partes nos campos da 
ciência, tecnologia e inovação pode ser implementa-
da por meio de:

a) intercâmbio de estudantes, cientistas, pesqui-
sadores, especialistas e estudiosos para o desenvolvi-
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mento de programas, projetos e outras atividades de 
cooperação científica e tecnológica;

b) desenvolvimento conjunto de programas e pro-
jetos conjuntos de pesquisa científica, tecnológica e de 
inovação, com intercâmbio de materiais de pesquisa 
e equipamentos, conforme necessário;

c) organização de seminários científicos e tec-
nológicos, conferências, grupos de trabalho e cursos 
de formação de recursos humanos em áreas de inte-
resse mútuo;

d) realização de programas de intercâmbio em 
desenvolvimento tecnológico e produtivo;

e) intercâmbio de informação científica e tecno-
lógica e documentação, por meio eletrônico ou outros 
meios;

f) identificação conjunta de problemas científicos 
e tecnológicos, formulação e implementação de pesqui-
sas e programas de desenvolvimento conjuntos, e apli-
cação do conhecimento resultante dos mesmos; e

g) outras modalidades de cooperação científica 
e tecnológica, como acordado pelas Partes.

2. As atividades referidas no item “1” podem ser 
realizadas por universidades, centros de pesquisa e 
instituições públicas e privadas, conforme a legislação 
nacional aplicável.

ARTIGO 3 
Autoridades Competentes

O Governo da República Federativa do Brasil 
designa o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Re-
pública Bolivariana da Venezuela designa o Ministério 
de Ciência y Tecnologia como suas respectivas Auto-
ridades Competentes responsáveis pela implementa-
ção deste Acordo.

ARTIGO 4 
Arcas de Cooperação

1. Inicialmente, a cooperação ao amparo deste 
Acordo concentrar – se – á nas seguintes áreas:

a) Saúde;
b) Biodiversidade;
c) Tecnologias da Informação;
d) Aeroespacial;
e) Biotecnologia;
f) Tecnologia Agrícola;
g) Metalurgia; e,
h) Petróleo, gás e energias alternativas.
2. Outras áreas de cooperação podem ser defi-

nidas em conjunto pelas Partes.
3. Os programas e projetos nos quais se promove-

rá o desenvolvimento de atividades conjuntas, nas áreas 
referidas no item “1’,, serão instrumentados mediante 
Programas Específicos que se elaborarão, preferen-
cialmente, no ano anterior à sua entrada em vigor.

ARTIGO 5 
Comitê Conjunto de Cooperação  

Científica e Tecnológica

1. Para facilitar a implementação deste Acordo, as 
Autoridades Competentes referidas no Artigo 3 desig-
narão um Comitê Conjunto, que se reunirá, conforme 
determinado, alternadamente no Brasil e na Venezuela, 
em datas a serem acordadas por meio do canal diplo-
mático. Este Comitê Conjunto será co – presidido por 
representantes designados de cada lado, e seus mem-
bros serão indicados pelas respectivas Panes.

2. As funções do Comitê Conjunto serão:
a) definir de mútuo acordo a metodologia, meca-

nismos e procedimentos para o desenvolvimento das 
atividades relacionados à implementação deste Acordo, 
com vistas a elaborar suas diretrizes prospectivas;

b) examinar o progresso das atividades relacio-
nadas a este Acordo;

c) identificar novos campos de cooperação com 
base na informação produzida pelas instituições de cada 
país e as políticas nacionais de ciência e tecnologia;

d) criar condições favoráveis para a implemen-
tação deste Acordo, bem como dos programas e pro-
jetos conjuntos; e

e) promover a transferência e divulgação dos re-
sultados dos projetos conjuntos.

3. O Comitê Conjunto pode constituir, sempre 
que necessário, grupos de trabalho em áreas especí-
ficas de cooperação, bem como designar peritos para 
examinar assuntos específicos.

4. Decisões urgentes relacionadas a estas fun-
ções, que possam surgir em períodos intermediários 
às reuniões do Comitê Conjunto, serão tomadas por 
meio do canal diplomático.

ARTIGO 6 
Ajustes Complementares e Protocolos

1. As Partes promoverão a cooperação entre suas 
respectivas organizações públicas e privadas, empre-
sas e instituições relacionadas à ciência, tecnologia e 
inovação, instituições de ensino superior e outras or-
ganizações de pesquisa e desenvolvimento (doravante 
denominadas “entidades de cooperação”). Com este 
propósito, as Partes poderão concluir Ajustes Com-
plementares e Protocolos, Se necessário, relativos a 
projetos e programas no âmbito deste Acordo.

2. A implementação dos Ajustes Complementa-
res e Protocolos referidos no item “1”, será acordada 
conforme a legislação nacional aplicável.

3. A implementação dos Ajustes Complementares e 
Protocolos referidos no item “1”, incluirá, onde aplicável, 
cláusulas sobre propriedade intelectual, o uso de resulta-
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dos de pesquisa e projetos de desenvolvimento conjuntos, 
ajustes financeiros e outros assuntos pertinentes.

4. A implementação dos Ajustes Complementares 
e Protocolos referidos no item “1” incluirá programas 
de cooperação e prazos acordados para sua imple-
mentação, com a definição de detalhes das atividades 
de cooperação.

ARTIGO 7 
Direitos de Propriedade Intelectual

1. A titularidade dos direitos de propriedade in-
telectual que sejam resultantes das atividades de co-
operação ao amparo desse Acordo será das Partes, 
as quais de mútuo acordo formularão e acordarão as 
estratégias de proteção de tais resultados, bem como 
sobre a repartição de propriedade correspondentes;

2. A implementação dos Ajustes Complementares 
e Protocolos referidos no art. 6, item “1”, assegurará a 
proteção adequada, efetiva e justa distribuição dos direi-
tos de propriedade intelectual de natureza proprietária 
resultantes das atividades de cooperação ao amparo 
deste Acordo. As Partes promoverão consultas recípro-
cas com este propósito, conforme necessário.

3. A proteção dos direitos de propriedade intelectu-
al será exercida de acordo com as legislações nacionais 
das Partes e em conformidade com os acordos interna-
cionais assinados pelas Partes em vigor em ambos os 
países. Os meios e condições para a implementação de 
acordos relativos a direitos de propriedade intelectual se-
rão detalhados em cada programa individual, projeto ou 
atividade empreendidos no âmbito deste Acordo, pelas 
entidades de cooperação. Será objeto de entendimentos 
específicos o eventual descumprimento no que se refere 
a direitos de propriedade intelectual, relativos a cada pro-
grama mencionado no item (2) do presente artigo.

ARTIGO 8 
Terceiras Partes e a Troca de Informações

1. Nenhuma das Partes divulgará informação 
obtida por si ou seu pessoal no âmbito deste Acordo 
para qualquer terceira parte sem o consentimento es-
pecífico da outra Parte.

2. Cientistas, pesquisadores, peritos técnicos, estu-
diosos e instituições de terceiros países ou organizações 
internacionais podem ser convidados, com consentimento 
das entidades de cooperação referidas no art. 6, item “1”, 
para participar em programas e projetos implementados 
ao amparo deste Acordo. O custo de tal participação será 
arcado pela terceira parte, a menos que as Partes acor-
dem de modo contrário, por escrito.

3. Resultados científicos e tecnológicos e qualquer 
outra informação derivada de atividades de cooperação 
ao amparo deste Acordo serão anunciados, publicados 

ou comercialmente explorados com o consentimento 
de ambas as Partes, de acordo com o direito interna-
cional relativo à propriedade intelectual.

4. A menos que estipulado em contrário nos 
Ajustes Complementares, as comunidades científicas 
e tecnológicas de ambos os países terão acesso à in-
formação resultante de atividades de cooperação rela-
cionadas a este Acordo desde que esta informação:

a) não pertença exclusivamente a uma Parte, 
ou não seja protegida por direitos de propriedade in-
telectual;

b) não seja objeto de segredo comercial ou in-
dustrial;

c) não seja tema de segurança nacional.

ARTIGO 9 
Equipamento e Maquinaria

Com respeito às condições de fornecimento e entre-
ga dos equipamentos necessários às pesquisas conjuntas 
estabelecidas para a execução deste Acordo, cada Parte, 
sujeita às suas obrigações internacionais e leis nacionais 
com base no princípio da reciprocidade, deve:

a) facilitar a entrada e saída de seu território do 
pessoal envolvido, ou de equipamento utilizado pela 
outra Parte, nos programas e projetos ao amparo do 
presente Acordo;

b) facilitar a entrada e saída de seu território de 
materiais e equipamentos necessários para a imple-
mentação de projetos de cooperação ao amparo des-
te Acordo.

ARTIGO 10 
Assuntos Financeiros

1. O financiamento dos custos referentes à im-
plementação das ações de cooperação previstas no 
presente Acordo, e que serão detalhadas em Progra-
mas e Projetos específicos, se dará em função das 
políticas definidas sobre a matéria por cada Parte, 
tendo em conta as disponibilidades orçamentárias e 
com base no co – financiamento.

§ – Projetos aprovados no âmbito deste Acordo 
poderão ser financiados no marco dos instrumentos 
de fomento à Pesquisa e Desenvolvimento existentes 
nas respectivas Partes;

2. Despesas de viagem entre os dois países para 
o pessoal designado serão arcadas pela Parte que en-
via, enquanto as outras despesas serão arcadas de 
acordo com as condições acordadas, por escrito, entre 
as Partes.

3. Despesas relativas à cooperação entre as en-
tidades de cooperação referidas no art. 6, item “1” se-
rão custeadas segundo as condições acordadas, por 
escrito, entre as entidades de cooperação.



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51333 

ARTIGO 11 
Assistência e Facilidades

Cada Parte, sujeita à legislação nacional e obri-
gações internacionais, proverá aos cidadãos da outra 
Parte que permanecerem em seu território assistência 
e facilidades para o cumprimento das tarefas que lhes 
forem confiadas conforme as condições deste Acordo.

ARTIGO 12 
Assuntos Médicos

1. A Parte que envia, ou as entidades de coope-
ração, deverão assegurar que todo o pessoal em visita 
ao outro país no âmbito deste Acordo terá os recursos 
necessários, ou que os mecanismos apropriados es-
tarão disponíveis, para cobrir todas as despesas em 
caso de enfermidade súbita ou lesão pessoal.

2. Para executar o item “1”, o pessoal visitante 
será aconselhado a fazer seguro médico internacional 
em seu país de origem pela duração da permanência 
no território da outra Parte.

3. Especificações relativas ao tratamento médico e 
à cobertura de despesas médicas podem ser incluídas 
em Ajustes Complementares entre as Partes.

ARTIGO 13 
Entrada em Vigor e Denúncia

1. Este Acordo entrará em vigor na data em que cada 
Parte notificar a outra por escrito, pelos canais diplomáticos, 
de sua adequação às exigências constitucionais de cada 
Parte, necessárias à implementação deste Acordo. A data 
de entrada em vigor será a data da última notificação.

2. Este Acordo permanecerá em vigor por um período 
de cinco anos durante o qual estará sujeito à revisão pelas 
Partes. Será prorrogado automaticamente por um período 
adicional de cinco anos, a menos que seja denunciado por 
qualquer uma das Partes, mediante notificação escrita com 
antecedência de seis meses, pelos canais diplomáticos, 
sobre suas intenções de denunciar este Acordo.

3. A denúncia deste Acordo não afetará as ati-
vidades que ainda estejam sendo implementadas, a 
menos que as Partes acordem em contrário.

ARTIGO 14 
Emenda ao Acordo

1. Este Acordo poderá ser emendado, por escrito, 
mediante consentimento mútuo das Partes, por meio 
de Troca de Notas entre as Partes, por intermédio do 
canal diplomático.

2. Uma emenda acordada pelas Panes entrará 
em vigor na data em que uma das Partes notificar a 
outra pelos canais diplomáticos de sua adequação às 
exigências constitucionais necessárias para a imple-
mentação da emenda pertinente.

ARTIGO 15 
Solução de Controvérsias

1. Qualquer disputa entre as Partes que surgir 
da interpretação ou implementação deste Acordo será 
resolvida amigavelmente entre as Partes por consulta 
diz negociação.

Em testemunho do que os abaixo – assinados, 
estando propriamente autorizados por seus respectivos 
Governos, firmam o presente Acordo em dois originais 
nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente autênticos.

Feito em Carcas, 14 de fevereiro de 2005.

MENSAGEM Nº 681, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 1.083/2005 – C. Civil

Submete á apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 8, 
de 20 de janeiro de 2005, que outorga per-
missão à Fundação Educativa “João Hen-
rique Dantas” para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, no município de Carnaúba dos 
Dantas, Estado do Rio Grande do Norte.

– TVR 744/2005 
Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de 
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 
8, de 20 de janeiro de 2005, que outorga permissão 
á Fundação Educativa “João Henrique Dantas” para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente educativos, 
no município de Carnaúba dos Dantas, Estado do Rio 
Grande do Norte.

Brasília, 13 de outubro de 2005.
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MC Nº 20 EM

Brasília, 31 de janeiro de 2005.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência o Processo nº 

53000.045664/2003, de interesse da Fundação Edu-
cativa “João Henrique Dantas”, objeto de permissão 
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente educativos, 
no Município de Carnaúba dos Dantas, Estado do Rio 
Grande do Norte.

2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento 
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto 
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação 
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de de-
zembro de 1996, não dependerá de edital a outorga 
para execução de serviço de radiodifusão com fins 
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra 
devidamente instruído, de acordo com a legislação 
aplicável, demonstrando possuir a entidade as quali-
ficações exigidas para a execução do serviço, o que 
levou este ministério a outorgar a permissão, nos ter-
mos da inclusa portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223 
da Constituição Federal, o ato de outorga somente pro-
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso 
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido 
ato, acompanhado do processo correspondente.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira

PORTARIA Nº 8 , DE 20 DE JANEIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com o § 
1º do art. 13, do Regulamento dos Serviços de Ra-
diodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 
de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada 
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-
trativo nº 53000.045664/2003, e do Parecer/MC/Con-
jur/MGT/nº1.870-1.07/2004 ,de 21 de dezembro de 
2004, resolve:

Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Edu-
cativa “João Henrique Dantas” para executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo-
dulada, com fins exclusivamente educativos, no 
município de Carnaúba dos Dantas, Estado do Rio 
Grande do Norte.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger 
– se – á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, 
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu-
midas pela outorgada.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 223, § 3º, da Constituição.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

MENSAGEM Nº 682, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 1.084/2005 – C. Civil

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 168, 
de 16 de fevereiro de 2005, que renova per-
missão outorgada á Empreendimento de 
Radiodifusão Embalo Ltda., para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão sonora 
em freqüência modulada no município de 
Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.

– TVR 745/2005 
Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do. art. 49, inciso XII, combinado com 

o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à apre-
ciação de Vossas Excelências, acompanhado de Ex-
posição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das 
Comunicações, o ato constante da Portaria nº 168, de 
l0 de fevereiro de 2005, que renova permissão outorga-
da à Empreendimento de Radiodifusão Embalo Ltda., 
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
qüência modulada no município de Itaocara, Estado do 
Rio de janeiro.

Brasília, 13 de outubro de 2005.

MC Nº 139 EM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Submeto à apreciação de Vossa Excelência a 

inclusa portaria, pela qual foi renovada, por dez anos, a 
partir de 14 de agosto de 2001, a permissão outorgada 
à Empreendimento de Radiodifusão Embalo Ltda., pela 
Portaria nº 28, de 12 de fevereiro de 1990, publicada 
no Diário Oficial da União de 5 de fevereiro de 1990, 
ratificada pelo Decreto Legislativo nº 170, publicado 
no Diário Oficial da União de 14 de agosto de 1991, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
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radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.

2. Observo que a renovação do prazo de vigên-
cia da outorga para explorar serviços de radiodifusão 
é regida pelas disposições contidas na Lei nº 5.785, 
de 23 de junho de 1972, e no Decreto nº 88.066, de 
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que o pedido foi analisado 
pelos órgãos técnicos desta pasta e considerado de 
acordo com os dispositivos legais aplicáveis, demons-
trando possuir a entidade as qualificações necessárias 
à renovação da permissão, o que levou este Ministério 
a deferir o pedido de renovação.

4. Nessa conformidade, e em observância aos 
termos do § 3º do art. 223 da Constituição Federal, 
esclareço que o ato de renovação somente produzirá 
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio-
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, 
acompanhado do Processo nº 53770.000825/01.

Respeitosamente, – Eunicio Lopes de Oliveira 
(assinado eletronicamente)

PORTARIA Nº 168, 16 DE FEVEREIRO DE 2005.

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art. 
5º da Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972 e art. 6º, 
inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 
1983, e tendo em vista o que consta do Processo nº 
53770.000825/01 e do Parecer/MC/Conjur/MRD/Nº 
1.741 – 1.13 /2004, resolve:

Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da 
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a 
partir de 14 de agosto de 2001, a permissão outorgada 
à Empreendimento de Radiodifusão Embalo Ltda., pela 
Portaria nº 28, de lº de fevereiro de 1990, publicada 
no Diário Oficial da União de 5 de fevereiro de 1990, 
ratificada pelo Decreto Legislativo nº 170, publicado 
no Diário Oficial da União de 14 de agosto de 1991, 
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada, no mu-
nicípio de Itaocara, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão, 
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger – se 
– á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis 
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunicio Oliveira, Ministro de Estado 
das Comunicações.

MENSAGEM Nº 683, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 1.085/2005 – C. Civil

Submete á apreciação do Congresso 
Nacional autorizações às entidades abai-
xo relacionadas para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária, con-
forme os seguintes atos:

– TVR 746/2005 – Portaria nº 672, de 9 
de dezembro de 2003 – Rádio Comunitária 
Diamantina FM de Governador Edison Lo-
bão – Maranhão, na cidade de Governador 
Edison Lobão – MA;

– TVR 747/2005 – Portaria nº 676, de 9 de 
dezembro de 2003 – Associação Comunitária 
de Comunicação e Cultura de Cruzeiro do Oes-
te, na cidade de Cruzeiro do Oeste – PR;

– TVR 748/2005 – Portaria nº 730, de 
15 de dezembro de 2003 – Associação “Ma-
rechal Rondon” de Campinápolis – MT, na 
cidade de Campinápolis – MT;

 – TVR 749/2005 – Portaria nº 221, de 
28 de abril de 2004 – Associação para o De-
senvolvimento Sustentável de Ribeira – ADS 
Ribeira, no município de Ribeira —SP;

 – TVR 750/2005 – Portaria nº 12, de 26 
de janeiro de 2005 – Associação Comunitá-
ria Areia Branca – ACAB, no município de 
Ibicuitinga – CE; e

 – TVR 751/2005 – Portaria nº 171, de 16 de 
fevereiro de 2005 – Associação de Comunica-
ção e Ação Social Comunitária de Baixo Guan-
du, no município de Baixo Guandu – ES.

Às Comissões de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática; e de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado 

com o § 3º, do art. 223, da Constituição, submeto à 
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de 
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado 
das Comunicações, autorizações às entidades abaixo 
relacionadas para executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão 
comunitária, conforme os seguintes atos:

1 – Portaria nº 672, de 9 de dezembro de 2003 
– Rádio Comunitária Diamantina FM de Governador 
Edison Lobão – Maranhão, na cidade de Governador 
Edison Lobão – MA;
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2 – Portaria nº 676; de 9 de dezembro de 2003 – As-
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura de Cru-
zeiro do Oeste, na cidade de Cruzeiro do Oeste – PR;

3 – Portaria nº 730, de 15 de dezembro de 2003 
– Associação “Marechal Rondon” de Campinápolis 
– MT, na cidade de Campinápolis – MT;

4 –  Portaria nº 221; de 28 de abril de 2004 – Asso-
ciação para o Desenvolvimento Sustentável de Ribeira 
– ADS Ribeira, no município de Ribeira – SP;

5 – Portaria nº 12, de 26 de janeiro de 2005 
– Associação Comunitária Areia Branca – ACAB, no 
município de Ibicuitinga – CE; e

6 – Portaria nº 171, de 16 de fevereiro de 2005 
– Associação de Comunicação e Ação Social Co-
munitária de Baixo Guandu, no município de Baixo 
Guandu – ES.

Brasília, 13 de outubro de 2005.

MC Nº 630 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Rádio Comunitária Diamantina FM de 
Governador Edison Lobão – Maranhão, tia cidade de 
Governador Edison Lobão, Estado do Maranhão, ex-
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con-
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e 
a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o 
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83, 
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder 
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes 
à autorização de funcionamento e execução das Rádios 

Comunitárias, manifestou – se favoravelmente ao pleito, 
constatando a legalidade e a regularidade do Processo 
Administrativo nº 53720.000219/01, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Miro Teixeira (assinado ele-
tronicamente)

PORTARIA Nº 672 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto no inciso II art. 
9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e tendo em vista o 
que consta do Processo Administrativo nº 53720.000219/01 
e do Parecer/Conjur/MC nº 1.545/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Rádio Comunitária 
Diamantina FM de Governador Edison Lobão – Maranhão, 
com sede na Travessa Dom Pedro II, nº 2, Vila Edinho, na 
cidade de Governador Edison Lobão, Estado do Mara-
nhão, para executar serviço de radiodifusão comunitária, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger – se – á pela 
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüen-
tes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 5º44’46”S e longitude em 
47º21’55”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua, publicação. – Miro Teixeira.

MC Nº 553 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outor-

ga de autorização e respectiva documentação para que 
a entidade Associação Comunitária de Comunicação e 
Cultura de Cruzeiro do Oeste, na cidade de Cruzeiro do 
Oeste, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifu-
são comunitária, em conformidade com o caput do art. 
223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998.
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2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o 
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria n° 83, 
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder 
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes 
à autorização de funcionamento e execução das Rádios 
Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, 
constatando a legalidade e a regularidade do Processo 
Administrativo n° 53740.000345/02, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Miro Teixeira, (assinado ele-
tronicamente). 

PORTARIA Nº 676, 9 DE DEZEMBRO 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9° e art. 19 do Decreto n° 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo n° 53740.000345/02 e do Parecer/Con-
jur/MC n° 1.522/2003, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Co-
munitária de Comunicação e Cultura de Cruzeiro do 
Oeste, com sede na Rua Edmundo Mercer, n° 505, na 
cidade de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, para 
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 23°47’00”S e longitude em 
53°04’18”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 

do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

MC Nº 583 EM

Brasília, 26 de dezembro de 2003

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de outor-

ga de autorização e respectiva documentação para que 
a entidade Associação “Marechal Rondon” de Campiná-
polis – MT, na cidade de Campinápolis, Estado do Mato 
Grosso, explore o serviço de radiodifusão comunitária, 
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti-
tuição e a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o 
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83, 
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder 
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes 
à autorização de funcionamento e execução das Rádios 
Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, 
constatando a legalidade e a regularidade do Processo 
Administrativo n° 53690.001346/98, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Miro Teixeira (assinado ele-
tronicamente).

PORTARIA Nº 730, 15 DE DEZEMBRO DE 2003

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inciso 
II do art. 9° e art. 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho 
de 1998, na Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, 
e tendo em vista o que consta do Processo Adminis-



51338 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

trativo n° 53690.001346/98 e do Parecer/Conjur/MC n° 

1.639/2003, resolve:
Art. 1° Outorgar autorização à Associação “Ma-

rechal Rondon” de Campinápolis – MT, com sede na 
Rua São Paulo s/n°, Centro, na cidade de Campiná-
polis, Estado do Mato Grosso, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2° A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 14°26’58”S e longitude em 
52°47’34”W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Miro Teixeira.

MC Nº 187 EM

Brasília, 26 de maio de 2004

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a V. Exª portaria de outorga de 

autorização e respectiva documentação para que a 
entidade Associação para o Desenvolvimento Sus-
tentável de Ribeira – ADS Ribeira, no Município de 
Ribeira, Estado de São Paulo, explore o serviço de ra-
diodifusão comunitária, em conformidade com o caput 
do art. 223, da Constituição e a Lei nº 9.612, de 19 de 
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de ma-
neira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação 
da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por V. Exª, essas ações permitem que as 
entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, 
auxiliando não só no processo educacional, social e 
cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o 
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83, 
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder 
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes 

à autorização de funcionamento e execução das Rádios 
Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, 
constatando a legalidade e a regularidade do Processo 
Administrativo nº 53830.001134/00, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, – Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 221 DE 28 DE ABRIL DE 2004

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53830.001134/00 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 515-1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável de Ribeira – ADS Ribeira, 
com sede na Avenida Cândido Dias Batista, nº 425, frente 
– Centro, no Município de Ribeira, Estado de São Paulo, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 24º39”24’S e longitude em 
49º00’28”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portada entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

MC Nº 24 EM

Brasília, 9 de fevereiro de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a V. Exª portaria de outorga de au-

torização e respectiva documentação para que a enti-
dade Associação Comunitária Areia Branca – ACAB, 
no Município de Ibicuitinga, Estado do Ceará, explore 
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformi-
dade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
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comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de 
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inicia-
tiva comandada por V. Exª, essas ações permitem que 
as entidades trabalhem em conjunto com a comunida-
de, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, 
por meio de informações benéficas a todos os seg-
mentos e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o 
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria nº 83, 
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder 
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes 
à autorização de funcionamento e execução das Rádios 
Comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, 
constatando a legalidade e a regularidade do Processo 
Administrativo nº 53100.000432/04, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos constitucionais 
e legais, a outorga de autorização, objeto do presente pro-
cesso, passará a produzir efeitos legais somente após deli-
berado do Congresso Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, 
da Constituição Federal. – Eunício Lopes de Oliveira.

PORTARIA Nº 12 DE 26 DE JANEIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso 
de suas atribuições, considerando o disposto no inci-
so II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de 
junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad-
ministrativo nº 53100.000432/04 e do PARECER/MC/
CONJUR/GAT/Nº 0076—1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação Comu-
nitária Areia Branca – ACAB, com sede na Rua Capi-
tão Manoel Antônio, nº 1.755 – Centro, no Município 
de Ibicuitinga, Estado do Ceará, para executar serviço 
de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 04º58’31”S e longitude em 
38º38’13”W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

MC Nº 144 EM

Brasília, 25 de abril de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1. Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou-

torga de autorização e respectiva documentação para 
que a entidade Associação de Comunicação e Ação 
Social Comunitária de Baixo Guandu, no município 
de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, explore o 
serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade 
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério das 
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço, 
cuja documentação inclui manifestação de apoio da 
comunidade, numa demonstração de receptividade da 
filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de 
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimen-
tação da cultura geral das localidades postulantes.

3. Como se depreende da importância da iniciativa 
comandada por Vossa Excelência, essas ações permitem 
que as entidades trabalhem em conjunto com a comuni-
dade, auxiliando não só no processo educacional, social 
e cultural mas, também, servem de elo à integração, por 
meio de informações benéficas a todos os segmentos 
e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, cumpre informar que o 
Grupo de Trabalho, instituído por meio da Portaria n° 83, 
de 24 de março de 2003, com a finalidade de proceder 
criteriosa análise dos processos pendentes, referentes 
à autorização de funcionamento e execução das rádios 
comunitárias, manifestou-se favoravelmente ao pleito, 
constatando a legalidade e a regularidade do Processo 
Administrativo nº 53660.000526/98, que ora faço acompa-
nhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu-
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do 
presente processo, passará a produzir efeitos legais 
somente após deliberação do Congresso Nacional, a 
teor do § 3º, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,

PORTARIA Nº 171 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005

O Ministro de Estado das Comunicações, no 
uso de suas atribuições, considerando o disposto no 
inciso II do art. 9º e art. 19 do Decreto nº 2.615, de 3 
de junho de 1998, na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo 
Administrativo nº 53660.000526/98 e do Parecer/MC/
Conjur/GAT/Nº 955 –1.08/2004, resolve:

Art. 1º Outorgar autorização à Associação de Co-
municação e Ação Social Comunitária de Baixo Guandu, 
com sede na Avenida Carlos de Medeiros, nº 605 – Centro, 
no Município de Baixo Guandu, Estado do Espírito Santo, 
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
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Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei 
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, 
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2º A entidade autorizada deverá operar com 
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge-
ográficas com latitude em 19º30’49”S e longitude em 
41º00’52”W, utilizando a freqüência de 87,9MHz.

Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos 
do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a entidade 
iniciar a execução do serviço, em caráter definitivo, no 
prazo de seis meses a contar da data de publicação 
do ato de deliberação.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. – Eunício Oliveira.

OFÍCIO CMM. Nº 320/2005 – PLE/DL/DRP

Manaus, 28 de abril de 2005

A sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília – DF
Assunto: Encaminhamento 

Senhor Presidente,
Estamos encaminhando a Vossa Excelência, 

cópia do Requerimento nº 754/2005, aprovado no dia 
20 do corrente, nesta Câmara Municipal de Manaus, 
apresentado pelo Nobre Vereador Massami Miki, com 
subscrição dos demais Edis, através do qual o autor 
manifesta a satisfação deste Parlamento pela retirada 
da urgência da tramitação do Projeto de Lei nº 4.776/05, 
que visa regulamentar o uso sustentável de floresta 
públicas no Brasil, especialmente na Amazônia.

Atenciosamente, Marcos Antônio Souza Ribeiro 
da Costa, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 754, DE 2005

Autor: Vereador Massami Mim

Senhor Presidente,
Senhores (as) Vereadores (as),
Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Plenário na 

forma regimental, seja comunicada à Casa Civil da Pre-
sidência da República, e à Presidência da Câmara dos 
Deputados, a satisfação deste Parlamento Municipal 
pela retirada da urgência da tramitação do Projeto de 
Lei nº 4.776/05, que visa regulamentar o uso susten-
tável de floresta públicas no Brasil, especialmente na 
Amazônia.

Com o cancelamento do regime de urgência, 
haverá mais tempo para o debate e apreciação crite-
riosa dos pontos polêmicos do projeto, para se chegar 
ao consenso necessário e imprescindível em torno da 
matéria, inclusa a participação da sociedade civil. É 
questionável e temerosa intenção do Governo Federal 

de entregar à iniciativa privada a execução de polí-
ticas ligadas a preservação das florestas nacionais, 
mormente para a região Amazônica.

Requeiro, seja também externada ao Gabinete 
Civil da Presidência da República e à Presidência da 
Câmara dos Deputados a apreensividade desta Casa 
de Leis ante a pretendida política de gestão das flores-
tas brasileiras, vez que os riscos de danos irreparáveis 
à conservação e/ou preservação do Ecossistema e do 
Bioma Amazônico é uma constante, sempre camuflada 
por pseudas políticas puramente desenvolvimentistas, 
sem quaisquer preocupações ecológicas sérias.

Por fim, requeiro, seja dado conhecimento des-
ta à Comissão da Amazônia, Integração Nacional e 
Desenvolvimento Regional, em Brasília DF, à Reitoria 
da Universidade Federal do Amazonas, à Reitoria da 
Universidade Estadual do Amazonas, a Mesa Diretora 
da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas, ao 
IPAAM, ao INPA, e ao IBAMA em Brasília – DF.

Por ser o presente de sumo e inquestionável inte-
resse público, mormente para os que pensam a Amazô-
nia de forma científica e economicamente responsável, 
espero merecer a aquiescência de meus Nobres Pares 
para unânime aprovação desta providente Propositura. 

Plenário Adriano Jorge, Manaus, 6 de abril de 
2005. – Vereador Massami Miki, Líder do PSL.

Oficie-se. Publique-se. Arquive-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.
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SGM/P nº 1.964/05 

Brasília, 25 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Inaldo Leitão
Anexo IV – Gabinete nº 605
Nesta

Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei nº 5.984, de 2005, 

de sua autoria, que “dá nova redação ao caput do ar-
tigo 92 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
e dá outras providências”.

Informo a Vossa Excelência que não será possível 
dar seguimento à proposição em apreço, em virtude 
de ela conter matéria cuja iniciativa é privativa do Pre-
sidente da República, consoante o disposto no art. 61, 
§ 1º, inciso II alínea c, da Constituição Federal.

Nesse sentido, encaminho-lhe em devolução o 
Projeto de Lei nº 5.984, de 2005, nos termos do arti-
go 137, § 1º, inciso II, alínea b, do Regimento Interno, 
sugerindo-lhe a forma de Indicação, conforme prevista 
no art. 113, inciso I, do mesmo Diploma.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelên-
cia protestos de apreço e consideração.

PROJETO DE LEI Nº 5.984/2005 
(Do Sr. Inaldo Leitão)

Dá nova redação ao caput do artigo 
92 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei altera a redação do caput do artigo 

92 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 2º O artigo 92 da Lei nº 8.112, de 11 de dezem-

bro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 92. É assegurado ao servidor o di-
reito à licença com remuneração, expressa 
pelo salário base e as vantagens pessoais ad-
quiridas, para o desempenho de mandato em 
confederação, associação de classe, sindicato 
representativo da categoria ou entidade fiscali-
zadora da profissão ou, ainda, para participar de 
gerência ou administração em sociedade coo-
perada constituída por servidores públicos para 
prestar serviços a seus membros, observado 
o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 
desta lei, conforme disposto em regulamento e 
observados os seguintes limites.” (NR)

Justificação

É evidente que o objetivo da licença para o de-
sempenho de mandato classista é o de possibilitar ao 

servidor público a disponibilidade para o exercício efetivo 
dos cargos relacionados no artigo 92 da Lei n° 8.112, 
de 1990. É indiscutível que a representação classista 
necessita de tempo para administrar as pretensões do 
grupo representado e a licença sem remuneração limi-
ta a ação pretendida. Não é possível admitir-se que o 
servidor público possa ausentar-se com prejuízo do seu 
sustento para defender a sua categoria. Destarte justifi-
ca-se a alteração do caput do artigo 92, para substituir 
a expressão “sem remuneração” pelo texto proposto.

Situação semelhante está acolhida na Loman, 
LC nº35, de 1979, que, modificada pela LC nº 60, de 
1989, autorizou aos magistrados dirigentes classistas 
se afastarem sem perda do seu salário, in verbis:

“Art. 73. – Conceder-se-á afastamento:
I – ..........................................................
II – .........................................................
III – para exercer a presidência de asso-

ciação de classe”.
Como ressalta do texto legal não consta nenhum 

dispositivo que impeça a remuneração do magistrado 
e, portanto, as Licenças são concedidas sem prejuízo 
da percepção do salário e das vantagens pessoais.

Pois bem, para o desenvolvimento de uma socie-
dade sem distinção e em consonância com o disposto no 
artigo 5º da Carta Magna deve ser garantido aos servido-
res públicos o mesmo tratamento concedido aos magis-
trados, em homenagem declarada ao elemento básico 
insípido na Constituição Federal que se destaca como a 
democracia amparada pela igualdade de direitos.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2005. – Depu-
tado Inaldo Leitão.

Devolva-se a proposição, por contrariar o dispos-
to no artigo 61, § 1º inciso II, alínea c, da Constituição 
Federal (art. 137, § 1º inciso II, alínea b, do RICD). Ofi-
cie-se ao Autor, sugerindo-lhe a forma de Indicação.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº GVP 168/2005 

Brasília, 2 de setembro de 2005

Exmo Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Aos 30 de agosto do corrente ano recebi um fax 

da Assessoria de Assuntos Parlamentares do Ministério 
da Justiça, subscrito pelo Dr. Paulo Pires de Campos, 
por meio do qual encaminhava informações acerca 
de Certidões Negativas de Naturalização requeridas 
por Aracele Boldrini, Deisy Carvalho da Silva Zilioli e 
Patricia Bottini Cassoli. Causou-me estranheza o re-
cebimento do referido documento, visto que jamais 
requisitei algo semelhante.
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Em contato com aquela assessoria soubemos 
que tais informações foram solicitadas através do Ofí-
cio n° 329/2005, datado de 14 de julho de 2005, cuja 
cópia segue anexa.

Como se pode verificar, é apresentado como 
sendo de minha autoria e originário desta Primeira-
Vice-Presidência. Ocorre, na realidade, que se trata 
de documento em que a minha assinatura foi grossei-

ramente falsificada, a numeração é fictícia e muito su-
perior à deste gabinete, além de não retratar o padrão 
adotado neste órgão.

Diante da gravidade dos fatos ora narrados, so-
licito as providências de V. Exa quanto a determinar a 
necessária investigação que o caso requer.

Atenciosamente, – Deputado José Thomaz Nono, 
Primeiro-Vice-Presidente.

Encaminhe-se ao Senhor Ministro de 
Estado da Justiça, a fim de que sejam adota-
das as providências cabíveis para a apuração 
dos fatos. Publique-se.

Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.
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OF Nº 337/PT
Brasília, 20 de outubro de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

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

para solicitar que seja o Deputado João Batista (PP/SP), 
indicado como membro titular da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTI.

Atenciosamente, – Deputado Henrique Fonta-
na, Líder do PT.

Defiro.  Publique-se. 
Em 24-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF Nº 338/PT
Brasília, 20 de outubro de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados

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

solicitar que seja o Deputado Durval Orlato (PT/SP), reti-
rado da composição da Comissão de Ciência Tecnologia, 
Comunicação e Informática, como titular, sendo indicado 
para a Comissão de Seguridade Social e Família.

Atenciosamente, – Deputado Henrique Fonta-
na, Líder do PT.

Defiro. Publique-se. 
Em 24-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 508 -L-PFL/O5
Brasília, 20 de outubro de 2005

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

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

tido da Frente Liberal que integrarão a Comissão Es-
pecial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 
5.877, de 2005, do Poder Executivo, que “estrutura o 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e dispõe 
sobre a prevenção e repressão às infrações contra a 
ordem econômica e dá outras providências”.

TITULARES

Deputado Betinho Rosado
Deputado Cesar Bandeira
Deputado Joaquim Francisco
Deputado José Carlos Aleluia
Atenciosamente, – Rodrigo Maia, Líder do 

PFL.

 Publique-se.
Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. nº 1.227

Brasília, 25 de outubro de 2005

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

Senhor Presidente,
Indico o Deputado Francisco Dornelles – PP/RJ, 

como Titular para a Comissão Especial destinada a 
proferir parecer ao Projeto de Lei nº 5.877, de 2005, do 
Poder Executivo, que “estrutura o Sistema Brasileiro de 
Defesa da Concorrência e dispõe sobre a prevenção 
e repressão às infrações contra a ordem econômica 
e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Negromon-
te, Líder em exercício.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF/A/PSB/N° 459/05

Brasília, 25 de outubro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Marcondes Gadelha para a vaga de Vice-
líder da bancada do Partido Socialista Brasileiro na 
Câmara dos Deputados.

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

Defiro. Publique-se. Ao Senhor Dire-
tor-Geral. 

Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 205/05

Brasília, 20 de outubro de 2005

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P nº 1.168/2005, indico 

a Vossa Excelência o nome do Deputado Chico Sardelli 
para integrar na condição de Titular, a Comissão Especial 
destinada a debater e examinar a “gestão do Funcafé, 
a efetividade e a eficiência da gestão do CDPC nas po-
líticas públicas e privadas do setor, bem como avaliar 
modelos administrativos alternativos e propor medidas 
legislativas para aperfeiçoar a legislação do setor”.

Atenciosamente, – Deputado Sarney Filho, Lí-
der do PV.

Publique-se. 
Em 21-10-05.– Aldo Rebelo, Presidente.
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OF. CCTCI-P/288/05 

Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: PL 6.865/02

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apre-
ciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei N° 
6.865/02.

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

Atenciosamente, – Deputado Jader Barbalho, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. CCTCI-P/289/05

Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: PL 3.067/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao 

disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, 
por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei N° 3.067/04.

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

Atenciosamente, – Deputado Jader Barbalho, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. N° 352-PP/2005 – CCJC 

Brasília, 6 de outubro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por este 
Órgão Projeto de Lei n° 3.063-B/04.

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

Cordialmente, – Deputado Antonio Carlos Bis-
caia, Presidente.

Publique-se. 
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF Nº 369-PP/2005 – CCJC

Brasília, em 19 de outubro de 2005

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, o Recurso nº 216/2005, apreciado 
por este Órgão Técnico, em 23 de agosto do corrente.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-
cia elevada estima e distinta consideração. – Deputado 
Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. Nº 341-PP/2005 — CCJC

Brasília, 5 de outubro de 2005

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providências 

regimentais cabíveis, o Decreto Legislativo nº 1.821/2005, 

apreciado por este Órgão Técnico, nesta data.
Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelên-

cia elevada estima e distinta consideração. – Deputado 
Paes Landim, Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício-Pres. Nº 378/2005

Brasília, 5 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL 3.213/00

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação do 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” para publicação da referida 
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, Deputado Luiz Antonio Fleury 
Filho, Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.
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Ofício-Pres. Nº 379/2005

Brasília, 5 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL 1.451/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação do Projeto de Lei nº 1.451/2003, do Sr. 
Severino Cavalcanti, que “dá nova redação aos arti-
gos 18, 27 e 49 do Código de Defesa do Consumidor, 
ao inciso II do § 1º e ao inciso IX do § 3º, todos do 
art. 206 do Código Civil e acrescenta um artigo 446 
– A à Lei nº 10.406, de 2002” para publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Antonio Fleu-
ry Filho, Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício-Pres Nº 631/05

Brasília, 14 de setembro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de 

Lei nº 1.351/03, da Sra Ann Pontes, que “estabelece 
normas para a qualificação de organizações de res-
ponsabilidade sócio ambiental e dá outras providên-
cias”, inicialmente despachado às Comissões para 
apreciação conclusiva, nos termos do art. 24, II, do 
Regimento Interno da Casa, decaiu dessa condição, 
por ter recebido pareceres divergentes nas Comissões 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, e de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, 
que lhe apreciaram o mérito, passando doravante a 
tramitar sujeito à apreciação do Plenário, com base na 
alínea g inciso II, do referido art. 24.

Respeitosamente, – Deputado Romeu Queiroz, 
Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a com-
petência para apreciar o PL nº 1.351/03, nos 
termos do art. 24, inciso II, alínea g, do RICD. 
Oficie-se.  Publique-se. 

Em 24-10-2005. – Aldo Rebelo, Presi-
dente.

Ofício Nº 418-P/2005

Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Edifício Principal

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia-
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 4.313, 
de 2004, de autoria do Senhor Deputado Carlos Nader, 
que “institui a Política de Reciclagem de Entulhos de 
construção civil e dá outras providências.” Pelo exposto, 
solicito autorização para publicação do referido projeto 
e do parecer pela rejeição a ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Júlio Lopes, Pre-
sidente.

Publique-se. 
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício – Pres. nº 643/CEC

Brasília, 5 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: publicação do Projeto de Lei nº 4.976/05.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro-
vação, com substitutivo do Projeto de Lei nº 4.976/05, 
do Sr. Mário Heringer, que “determina a regionalização 
do livro didático e dá outras providências”, e da EMC 
nº 01/05 – CEC, para publicação das referidas propo-
sições e do parecer a elas oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício – Pres. nº 654/CEC

Brasília, 5 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: publicação do Projeto de Lei nº 4.689/04.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro-
vação do Projeto de Lei nº 4.689/04, do Sr. Gilberto 
Kassab, que “institui a Semana Nacional do Empreen-
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dedor”, para publicação da referida proposição e do 
parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Delgado, 
Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício P. – nº 234/2005

 
Brasília, 14 de setembro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Ofício de Publicação.

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

vidências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 
1.799-B/99, apreciado nesta data, por este órgão 
técnico.

No ensejo, remeto a Vossa Excelência a decisão 
quanto à apreciação da matéria pelo Plenário da Casa, 
dada a divergência de pareceres oferecidos pelas co-
missões incumbidas da análise do mérito da referida 
proposição, nos termos do art. 24, II, g, do Regimento 
Interno.

Atenciosamente, – Deputado Geddel Vieira Lima, 
Presidente.

Ciente. Transfira-se ao Plenário a com-
petência para apreciar o PL nº 1.799-B/1999, 
nos termos do art. 24, inciso II, alínea g, do 
RICD. Oficie-se. Publique-se. 

Em 21-10-05.– Aldo Rebelo, Presidente.

Of.P – nº 273/2005

 
Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Ofício de publicação.

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

cias cabíveis, o Projeto de Lei nº 4.992-A/05, apreciado, 
nesta data, por este órgão técnico.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Cunha, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of.P – nº 274/2005

Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Ofício de publicação.

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 4.500-
A/04, apreciado, nesta data, por este órgão técnico.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Cunha, 
Presidente em exercício.

Publique-se. 
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of.P – nº 275/2005

Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Ofício de publicação.

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

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº 6.615-
A/02, apreciado, nesta data, por este órgão técnico.

Atenciosamente, – Deputado Eduardo Cunha, 
Presidente em exercício.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Ofício nº 445 

Brasília, 19 de outubro de 2005

Exmo Sr.
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa para comu-

nicar que este órgão técnico, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou unanimemente o Projeto de 
Lei nº 5.063, de 2005, com substitutivo, nos termos 
do parecer do relator, Deputado B. Sá.

Solicito a V. Exa, nos termos regimentais, que seja 
autorizada a publicação da referida proposição, com 
o respectivo parecer.
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Na oportunidade, apresento a V. Exa meus pro-
testos de consideração e apreço. – Deputado Nicias 
Ribeiro, Presidente.

Publique-se. 
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 446 

Brasília, 19 de outubro de 2005

Exmo Sr.
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa para comu-

nicar que este órgão técnico, em reunião ordinária re-
alizada hoje, rejeitou unanimemente o Projeto de Lei 
nº 1.315, de 2003, nos termos do parecer do relator, 
Deputado Airton Roveda.

Solicito a V. Exa, nos termos regimentais, que seja 
autorizada a publicação da referida proposição, com 
o respectivo parecer.

Na oportunidade, apresento a V. Exa meus pro-
testos de consideração e apreço. – Deputado Nicias 
Ribeiro, Presidente.

Publique-se. 
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Ofício nº 582/2005 – P

Brasília, 5 de outubro de 2005

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
apreciação, por este órgão técnico, do Projeto de Lei 
nº 4.189, 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 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. Pres. Nº 246/05/CTASP

Brasília, 18 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: publicação de proposição apreciada

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, em cumprimento ao disposto 

no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação do Pro-
jeto de Lei nº 3.800/2004, por este Órgão Técnico.

Solicito a V. Exª autorizar a publicação do referido 
projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Osvaldo Reis, Vice-
Presidente, no exercício da Presidência.

Publique-se. 
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. P-133/05/CVT

 
Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 5.430/05 – do Senado 
Federal (PLS nº 141/05) – que “denomina Aeroporto 
de Londrina – Governador José Richa o Aeroporto de 
Londrina, no Estado do Paraná” , e rejeitou o Projeto 
de Lei nº 5.101/05, apensado.

Atenciosamente, – Deputado Mário Assad Jú-
nior, Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. –Aldo Rebelo, Presidente.

Of. P-134/05/CVT

 
Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 4.582/01 
– do Sr. Luiz Bittencourt – que “define critérios para 
instalação de barreiras eletrônicas e equipamentos 
de fiscalização eletrônica de velocidade”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Assad Jú-
nior, Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.
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Of. P–135/05/CVT

Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de projeto de lei

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

Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Comissão 
de Viação e Transportes, em reunião ordinária realizada 
hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 898/03 – do Sr. Rogério 
Silva – que “modifica o inciso VIII do artigo 231 da Lei 
nº 9.503/97, para prever como penalidade a apreensão 
do veículo”, o Projeto de Lei nº 4.401/04, apensado, e 
aprovou o Projeto de Lei nº 5.340/05, apensado.

Atenciosamente, – Deputado Mário Assad Jú-
nior, Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. P–136/05/CVT

Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei nº 3.223/04 
– do Sr. Lincoln Portela – que “dispõe sobre formação 
de navegação amadora e da outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Assad Jú-
nior, Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. P–137/05/CVT

Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de projeto de lei

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

do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a Co-
missão de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 3.324/04 
– do Sr. João Paulo Gomes da Silva – que “dispõe 

sobre a proibição de se lacrar as janelas dos veículos 
de transporte coletivo terrestre de passageiros e dá 
outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Assad Jú-
nior, Presidente.

Publique-se.
Em 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

Of. P.–138/05/CVT.

Brasília, 19 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Apreciação de projeto de lei

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

do regimento interno, comunico a V. Exª que a Comis-
são de Viação e Transportes, em reunião ordinária 
realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº 3.447/04 
do Sr. Carlos Nader, que “dispensa do pagamento de 
passagens de transporte interestadual às mulheres 
grávidas, nas condições em que estabelece”.

Atenciosamente, – Deputado Mário Assad Jú-
nior, Presidente.

Publique-se.
Em, 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

OF. 462/05/GAB.DEP.LB

Brasília, 13 de outubro de 2005

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

Senhor Presidente,
Venho por meio deste, solicitar a V. Exª, a inclu-

são da Frente Parlamentar em Defesa da Vida – Con-
tra o Aborto no site da Câmara dos Deputados cujo 
lançamento realizou-se no dia 25 de agosto de 2005, 
no Auditório Freitas Nobre, desta Casa.

Esta frente, Senhor Presidente, conta, até o pre-
sente momento, com a adesão de 59 deputados e 3 
senadores, da qual sou o coordenador, conforme re-
lação em anexo.

Sem mais para o momento, manifesto, nesta opor-
tunidade, o meu apreço e apoio ao trabalho de V. Exª 
como presidente desta Egrégia Casa Legislativa que, 
com certeza, inaugurará um novo tempo de resgate da 
imagem deste Parlamento junto à opinião pública tão 
desgastada pelas sucessivas denúncias de corrupçâo 
envolvendo alguns de seus membros.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Bassuma.

Publique-se.
Em, 25-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.
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Brasília, 6 de julho de 2005.

CONVITE PARA ADESÃO À FRENTE PARLAMEN-
TAR MISTA EM DEFESA DA VIDA

Senhor (a) Deputado (a):
Cumprimentando-o (a) muito cordialmente, te-

mos a honra de convidar Vossa Excelência para aderir 
à Frente Parlamentar Mista em Defesa da Vida, cuja 
formatação temos a satisfação de estarmos coorde-
nando.

Referida frente parlamentar, de característica 
suprapartidária e de âmbito nacional, tem como ob-
jetivos:

• Mobilizar a opinião pública brasileira contra a 
legalização do aborto e quaisquer outras formas de 
atentado à vida;

• Atuar junto a deputados e senadores conscien-
tizando-os a cerrar fileira para impedir a aprovação de 
projetos de lei que abrem brechas na legislação para 
permitir o aborto, em casos específicos, como, por 
exemplo, dos anencéfalos;

• Estimular a implementação de políticas públicas 
de atenção à gestação e a maternidade de mulheres 
vítimas de estupro, no âmbito do SUS e da Assistên-
cia Social;

• Estimular a implementação de políticas de ado-
ção de crianças recém-nascidas de mães vitimas de 
estupro que, em razão da violência sofrida, possam 
vir abdicar dos cuidados maternos;

• Propor junto à Mesa Diretora da Casa a cria-
ção de uma Comissão Especial para analisar todos os 
projetos de lei sobre aborto que tramitam na Câmara 
dos Deputados;

. Trabalhar pela realização de um plebiscito sobre 
o abono resolvendo de uma vez por todas esta questão 
no âmbito da Constituição Brasileira.

Assim, esperamos contar com a adesão de Vossa 
Excelência à Frente Parlamentar Mista em Defesa da 
Vida – Contra o Aborto e, para tanto, solicitamos a gen-
tileza de preencher o Termo de Adesão, em anexo.

Atenciosamente, – Deputado Luiz Bassuma 
– Deputado Juvêncio da Fonseca.
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DIRETORIA-GERAL

Processo nº 162.852/2005
Interessado: Deputado Luiz Bassuma
Em 20-10-2005

1. De ordem, à chefia de gabinete da Secreta-
ria-Geral da Mesa, para conhecimento e demais pro-
vidências cabíveis. Em seguida, arquive-se o presen-
te processo. – Pedro Ivan Pellegrini, Coordenador 
Administrativo.

Publique-se.
Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

TERMO DE ATA

Às 9 horas do dia 21 de outubro de 2005, o Sr. 
Inocêncio Oliveira, primeiro secretário, no exercício da 
presidência, informa que, não havendo quórum regi-
mental para abertura da sessão, nos termos do § 3º 
do artigo 79 do regimento interno, aguardar—se-á até 
meia hora para que ele se complete. No andamento 
da sessão, o Sr. Nilson Mourão formulou questão de 
ordem, com fundamento nos arts. 50, § 2º, bem como 
nos arts. 65, 66, 67 e 79, § 2º, todos do regimento in-
terno, requerendo a declaração de nulidade da sessão 
em face do descumprimento do dispositivo regimental 
referente ao quórum de abertura e realização dos traba-
lhos. O Sr. Aldo Rebelo, presidente, acolheu a questão 

de ordem, declarando a nulidade da sessão e de todos 
os atos nela praticados, consoante o disposto no art. 
79, §§ 2º e 3º do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. Registre-se 

Publique-se. 
Em, 24-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM  
QUESTÃO DE ORDEM

O nobre Deputado Nilson Mourão formulou ques-
tão de ordem na sessão plenária de 21 de outubro de 
2005, com fundamento nos arts. 50, § 2º, bem como 
nos arts. 65, 66, 67 e 79, § 2º, todos do regimento in-
terno, requerendo a declaração da nulidade da sessão 
e de todos os efeitos dela decorrentes, em virtude da 
inexistência de quórum para a abertura dos trabalhos. 
Menciona, ainda, certidão emitida pela Secretaria-Ge-
ral da Mesa no sentido de que estavam presentes, na 
abertura da Sessão Plenária, às 9h13min, apenas 13 
parlamentares, quórum insuficiente, portanto, para a 
realização da sessão.

Feito o relatório, passo a decidir.
Estabelece o art. 79, § 2º, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados o que se segue, litteris:
Art. 79.
(...)



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51351 

§ 2º Achando-se presente na Casa pelo menos 
a décima parte do número total de Deputados, des-
prezada a fração, o Presidente declarará aberta a 
sessão (...)

O § 3º, do mesmo dispositivo, dispõe o seguin-
te, verbis:

§ 3º Não se verificando o quórum de presença, o 
presidente aguardará, durante meia hora, que ele se com-
plete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado 
ao expediente. Se persistir a falta de número, o presidente 
declarará que não pode haver sessão, determinando a atri-
buição de falta aos ausentes para os efeitos legais.

De fato, verifica-se que não havia na Casa a pre-
sença mínima exigida pela norma regimental para a 
abertura dos trabalhos, conforme certidão emitida na 
mesma data pelo Secretário-Geral da Mesa, em aten-
dimento a Requerimento da Senhora Vice-Líder do PT, 
Deputada Terezinha Fernandes.

A observar-se, ainda, que a lista de presença do 
dia 21-10-05 registrava, ao meio dia e 47 minutos, o 
comparecimento de 49 deputados, quórum insubsis-
tente tanto para a abertura quanto para a manutenção 
dos trabalhos, o que motivou o questionamento do 
Ilustre Deputado Nilson Mourão.

Ante o exposto, acolho a presente questão de 
ordem, para, no mérito, deferi-la, consoante o disposto 
no art. 79, §§ 2º e 3º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, declarando a nulidade da sessão e de 
todos os atos nela praticados.

Publique-se. Oficie-se.
Em, 24-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 468, DE 2005 

(Dos Sr. Fernando de Fabinho e outros)

Dá nova redação ao inciso IV do artigo 
29 da Constituição da República, que dispõe 
sobre o número de Vereadores.

Despacho: Apense-se à Pec 333/2004.
Apreciação: Proposição sujeita à apre-

ciação do Plenário

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto cons-
titucional:

Art. 1º O inciso IV do art. 29 da Constituição Fe-
deral passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 29. ................................................
IV – número ímpar de Vereadores propor-

cional à população do Município, observada a 
seguinte composição e limites:

a) máximo de nove nos Municípios de 
até dez mil habitantes;

b) máximo de onze nos Municípios de 
até vinte mil habitantes;

c) máximo de treze nos Municípios de 
até trinta mil habitantes;

d) máximo de quinze nos Municípios de 
até quarenta mil habitantes;

e) máximo de dezessete nos Municípios 
de até cinqüenta mil habitantes;

f) máximo de dezenove nos Municípios 
de até sessenta e cinco mil habitantes;

g) máximo de vinte e um nos Municípios 
de até oitenta mil habitantes;

h) máximo de vinte e três nos Municípios 
de até trezentos mil habitantes;

i) máximo de vinte e cinco nos Municípios 
de até quinhentos mil habitantes;

j) máximo de vinte e sete nos Municípios 
de até setecentos mil habitantes;

k) máximo de vinte e nove nos Municípios 
de até oitocentos mil habitantes;

l) máximo de trinta e um nos Municípios 
de até novecentos mil habitantes;

m) máximo de trinta e três nos Municípios 
de até um milhão de habitantes;

n) máximo de trinta e cinco nos Muni-
cípios de até um milhão e quinhentos mil ha-
bitantes;

o) máximo de trinta e sete nos Municípios 
de até dois milhões de habitantes;

p) máximo de trinta e nove nos Muni-
cípios de até dois milhões e quinhentos mil 
habitantes;

q) máximo de quarenta e um nos Muni-
cípios de até três milhões de habitantes;

r) máximo de quarenta e três nos Mu-
nicípios de até três milhões e quinhentos mil 
habitantes;

s) máximo de quarenta e cinco nos Muni-
cípios de até quatro milhões de habitantes; 

t) máximo de quarenta e sete nos Mu-
nicípios de até quatro milhões e quinhentos 
mil habitantes;

u) máximo de quarenta e nove nos Mu-
nicípios acima de quatro milhões e quinhentos 
mil habitantes.

Art. 2º Estes limites poderão ter composição me-
nor, a critério das Leis Orgânicas municipais.

Art. 3º A aplicabilidade dos preceitos do art. 29, 
IV, alíneas a a v da Constituição Federal, obedecerá 
os seguintes prazos:
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I – se a presente emenda for aprovada e publicada 
em período superior a doze meses antes da realização 
das próximas eleições, estes preceitos vigirão para a 
próxima legislatura.

II – se a aprovação e publicação ocorrerem em 
período inferior a doze meses antes da realização das 
próximas eleições, estes preceitos vigirão para a se-
gunda legislatura.

Art. 4º Esta Emenda entra em vigor na data de 
sua publicação.

Justificação

A Constituição Federal preceitua em seu art. 29, 
IV, a, que o número mínimo de Vereadores é de nove 
e o máximo de vinte e um nos Municípios de até um 
milhão de habitantes.

Logo, o atual número de vereadores que compõe 
os legislativos municipais no Brasil nada tem de incons-
titucional, mesmo porque a gradação neste intervalo 
aritmético é remetido às leis orgânicas municipais, a 
fim do estabelecimento.

Porém, este interstício é muito amplo, e como 
não tem uma gradação constitucional tem sido objeto 
de questionamentos.

A atividade parlamentar municipal tem se destaca-
da pelo exercício direto da democracia. Com efeito, são 
os vereadores que têm contato direto e permanente com 
a população, mesmo porque, via de regra, os parlamen-
tares estaduais e federais são pouco acessíveis.

Ocorre que, apesar das discussões travadas e o 
elevado número de ações judiciais tendentes a estabele-
cer o número de vereadores em função das dimensões 
dos Municípios, bem como projetos de leis complemen-
tares, em tramitação no Congresso Nacional, é fato que 
a matéria tem de ser enfrentada mediante emenda à 
Constituição, pois não se trata de regulamentação de 
texto constitucional, mas de modificação.

Análise da situação da maioria dos Municípios 
brasileiros, em especial dos municípios do Rio Grande 
do Sul, resulta em que a maioria das cidades brasileiras 
concentra-se na faixa de até oitenta mil habitantes, por 
isso necessário é ajustar uma escala representativa 
nessa categoria, para depois escalonar-se os aglome-
rados urbanos de maior densidade.

Ademais oportuno seria que este escalonamento 
não ficasse ao livre alvedrio dos municípios, eis que a 
matéria é de interesse público, levando-se em conta 
as diversidades da maioria das regiões do Brasil. Tam-
bém, deve-se atentar para o sistema eleitoral brasileiro, 
que, além de eleição pelo método proporcional para os 
poderes legislativos, apresenta um pluripartidarismo 
muito acentuado, assim, a questão deve ser enfrenta-
da, pois o exercício da democracia impõe que todos 

tenham acesso aos parlamentos, o que será facilitado 
mediante a aprovação desta PEC.

Pelo exposto, solicito o apoio de meus nobres 
Pares.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005.– Depu-
tado Fernando de Fabinho

Proposição: PEC-468/2005
Autor: FERNANDO DE FABINHO E OUTROS
Data de Apresentação: 5/10/2005 19:56:50
Ementa: Dá nova redação ao inciso IV do artigo 29 
da Constituição da República, que dispõe sobre o nú-
mero de Vereadores.
Possui Assinaturas Suficientes: SIM
Total de Assinaturas:
Confirmadas:174
Não Conferem:11
Fora do Exercício:0
Repetidas:10
Ilegíveis:0
Retiradas:0

Assinaturas Confirmadas

1 – ADELOR VIEIRA (PMDB – SC)
2 – AIRTON ROVEDA (PTB – PR)
3 – ALCESTE ALMEIDA (PTB – RR)
4 – ALEXANDRE MAIA (PMDB – MG)
5 – ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB – RJ)
6 – ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE)
7 – ANÍBAL GOMES (PMDB – CE)
8 – ANSELMO (PT – RO)
9 – ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE)
10 – ANTONIO CRUZ (PP – MS)
11 – ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE)
12 – ARNON BEZERRA (PTB – CE)
13 – ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR)
14 – ÁTILA LIRA (PSDB – PI)
15 – B. SÁ (PSB – PI)
16 – BENEDITO DE LIRA (PP – AL)
17 – BERNARDO ARISTON (PMDB – RJ)
18 – BOSCO COSTA (PSDB – SE)
19 – CARLITO MERSS (PT – SC)
20 – CARLOS EDUARDO CADOCA (PMDB – PE)
21 – CARLOS MELLES (PFL – MG)
22 – CARLOS MOTA (PSB – MG)
23 – CARLOS NADER (PL – RJ)
24 – CARLOS SANTANA (PT – RJ)
25 – CARLOS WILLIAN (PMDB – MG)
26 – CELCITA PINHEIRO (PFL – MT)
27 – CÉSAR BANDEIRA (PFL – MA)
28 – CÉSAR MEDEIROS (PT – MG)
29 – CIRO NOGUEIRA (PP – PI)
30 – COLBERT MARTINS (PPS – BA)
31 – COLOMBO (PT – PR)
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32 – CUSTÓDIO MATTOS (PSDB – MG)
33 – DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA)
34 – DARCI COELHO (PP – TO)
35 – DELEY (PSC – RJ)
36 – DOMICIANO CABRAL (PSDB – PB)
37 – DR. BENEDITO DIAS (PP – AP)
38 – DR. FRANCISCO GONÇALVES (PTB – MG)
39 – DR. RODOLFO PEREIRA (PDT – RR)
40 – EDINHO MONTEMOR (PSB – SP)
41 – EDMAR MOREIRA (PFL – MG)
42 – EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
43 – EDUARDO SCIARRA (PFL – PR)
44 – EDUARDO SEABRA (PTB – AP)
45 – ELAINE COSTA (PTB – RJ)
46 – ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA – 
SP)
47 – ENIO BACCI (PDT – RS)
48 – ENIO TATICO (PL – GO)
49 – ENIVALDO RIBEIRO (PP – PB)
50 – FÉLIX MENDONÇA (PFL – BA)
51 – FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA)
52 – FERNANDO DINIZ (PMDB – MG)
53 – FERNANDO FERRO (PT – PE)
54 – FERNANDO GONÇALVES (PTB – RJ)
55 – FRANCISCO APPIO (PP – RS)
56 – FRANCISCO GARCIA (PP – AM)
57 – FRANCISCO RODRIGUES (PFL – RR)
58 – FRANCISCO TURRA (PP – RS)
59 – GERVÁSIO OLIVEIRA (PMDB – AP)
60 – GONZAGA MOTA (PSDB – CE)
61 – HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
62 – ILDEU ARAUJO (PP – SP)
63 – INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE)
64 – INALDO LEITÃO (PL – PB)
65 – IRINY LOPES (PT – ES)
66 – ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG)
67 – JACKSON BARRETO (PTB – SE)
68 – JAIME MARTINS (PL – MG)
69 – JAMIL MURAD (PCdoB – SP)
70 – JOÃO BATISTA (PP – SP)
71 – JOÃO CAMPOS (PSDB – GO)
72 – JOÃO LEÃO (PP – BA)
73 – JOÃO MENDES DE JESUS (PSB – RJ)
74 – JOÃO PIZZOLATTI (PP – SC)
75 – JOÃO TOTA (PP – AC)
76 – JONIVAL LUCAS JUNIOR (PTB – BA)
77 – JORGE GOMES (PSB – PE)
78 – JOSÉ CARLOS ARAÚJO (PL – BA)
79 – JOSÉ CHAVES (PTB – PE)
80 – JOSÉ DIVINO (PMR – RJ)
81 – JOSÉ LINHARES (PP – CE)
82 – JOSÉ MILITÃO (PTB – MG)
83 – JOSÉ ROCHA (PFL – BA)

84 – JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL – AL)
85 – JOSIAS QUINTAL (PSB – RJ)
86 – JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA)
87 – JOVAIR ARANTES (PTB – GO)
88 – JOVINO CÂNDIDO (PV – SP)
89 – JÚLIO CESAR (PFL – PI)
90 – JÚNIOR BETÃO (PL – AC)
91 – LEODEGAR TISCOSKI (PP – SC)
92 – LEONARDO MATTOS (PV – MG)
93 – LINO ROSSI (PP – MT)
94 – LOBBE NETO (PSDB – SP)
95 – LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
96 – LUIZ BASSUMA (PT – BA)
97 – LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO)
98 – LUIZ CARREIRA (PFL – BA)
99 – LUIZ COUTO (PT – PB)
100 – LUIZ SÉRGIO (PT – RJ)
101 – MANATO (PDT – ES)
102 – MARCELO BARBIERI (PMDB – SP)
103 – MARCELO GUIMARÃES FILHO (PFL – BA)
104 – MARCELO ORTIZ (PV – SP)
105 – MARCONDES GADELHA (PSB – PB)
106 – MARCOS DE JESUS (PFL – PE)
107 – MARCUS VICENTE (PTB – ES)
108 – MÁRIO HERINGER (PDT – MG)
109 – MAURO BENEVIDES (PMDB – CE)
110 – MAURO LOPES (PMDB – MG)
111 – MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS)
112 – MIGUEL DE SOUZA (PL – RO)
113 – MILTON BARBOSA (PSC – BA)
114 – MILTON CARDIAS (PTB – RS)
115 – MILTON MONTI (PL – SP)
116 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
117 – MORAES SOUZA (PMDB – PI)
118 – MURILO ZAUITH (PFL – MS)
119 – MUSSA DEMES (PFL – PI)
120 – NÉLIO DIAS (PP – RN)
121 – NELSON BORNIER (PMDB – RJ)
122 – NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP)
123 – NELSON MEURER (PP – PR)
124 – NELSON TRAD (PMDB – MS)
125 – NEUCIMAR FRAGA (PL – ES)
126 – NEYDE APARECIDA (PT – GO)
127 – NILTON BAIANO (PP – ES)
128 – NILTON CAPIXABA (PTB – RO)
129 – ODAIR CUNHA (PT – MG)
130 – OLIVEIRA FILHO (PL – PR)
131 – OSMÂNIO PEREIRA (PTB – MG)
132 – OSMAR SERRAGLIO (PMDB – PR)
133 – OSVALDO BIOLCHI (PMDB – RS)
134 – OSVALDO REIS (PMDB – TO)
135 – PASTOR PEDRO RIBEIRO (PMDB – CE)
136 – PASTOR REINALDO (PTB – RS)



51354 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

137 – PAULO BALTAZAR (PSB – RJ)
138 – PAULO BAUER (PSDB – SC)
139 – PAULO FEIJÓ (PSDB – RJ)
140 – PAULO PIMENTA (PT – RS)
141 – PEDRO CANEDO (PP – GO)
142 – PEDRO CHAVES (PMDB – GO)
143 – PEDRO CORRÊA (PP – PE)
144 – PEDRO IRUJO (PMDB – BA)
145 – PHILEMON RODRIGUES (PTB – PB)
146 – RAIMUNDO SANTOS (PL – PA)
147 – REGINALDO LOPES (PT – MG)
148 – REINALDO BETÃO (PL – RJ)
149 – REINALDO GRIPP (PL – RJ)
150 – RENATO CASAGRANDE (PSB – ES)
151 – RICARDO BARROS (PP – PR)
152 – RICARDO IZAR (PTB – SP)
153 – ROBÉRIO NUNES (PFL – BA)
154 – ROBERTO BRANT (PFL – MG)
155 – ROMEL ANIZIO (PP – MG)
156 – ROMEU QUEIROZ (PTB – MG)
157 – RONIVON SANTIAGO (PP – AC)
158 – SANDES JÚNIOR (PP – GO)
159 – SANDRO MABEL (PL – GO)
160 – SEBASTIÃO MADEIRA (PSDB – MA)
161 – SÉRGIO CAIADO (PP – GO)
162 – SÉRGIO MIRANDA (PDT – MG)
163 – SEVERIANO ALVES (PDT – BA)
164 – SIMPLÍCIO MÁRIO (PT – PI)
165 – TEREZINHA FERNANDES (PT – MA)
166 – VADÃO GOMES (PP – SP)
167 – VICENTE ARRUDA (PSDB – CE)
168 – VICENTINHO (PT – SP)
169 – VIEIRA REIS (PMR – RJ)
170 – VIGNATTI (PT – SC)
171 – WILSON CIGNACHI (PMDB – RS)
172 – WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)
173 – XICO GRAZIANO (PSDB – SP)
174 – ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)

Assinaturas que Não Conferem

1 – ADÃO PRETTO (PT – RS)
2 – CARLOS DUNGA (PTB – PB)
3 – DR. HELENO (PSC – RJ)
4 – EDINHO BEZ (PMDB – SC)
5 – EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE)
6 – JAIR DE OLIVEIRA (PMDB – ES)
7 – NILSON MOURÃO (PT – AC)
8 – PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE)
9 – TATICO (PTB – DF)
10 – WELLINGTON ROBERTO (PL – PB)
11 – ZICO BRONZEADO (PT – AC)

Assinaturas Repetidas

1 – B. SÁ (PSB – PI)
2 – EDUARDO BARBOSA (PSDB – MG)
3 – FRANCISCO GARCIA (PP – AM)
4 – HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL)
5 – JOÃO TOTA (PP – AC)
6 – MAURO LOPES (PMDB – MG)
7 – MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR)
8 – NELSON MEURER (PP – PR)
9 – VIEIRA REIS (PMR – RJ)
10 – ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 299, DE 2005 

(Do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame)

Dispõe sobre o Sistema Integrado de 
Pagamento de Impostos e Contribuições 
das Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte – SIMPLES, instituído pela Lei nº 
9.317, de 5 de dezembro de 1996. 

Despacho: Apense-se ao PLP 
123/2004.

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 5º da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro 

de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 8°:

“Art. 5° ...................................................
 ..............................................................
§ 8º A pessoa jurídica que ultrapassar 

o limite de receita bruta de R$ 1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais) poderá per-
manecer enquadrada no SIMPLES, como em-
presa de pequeno porte, até o limite de receita 
bruta anual de R$ 2.400.000,00 (dois milhões 
e quatrocentos mil reais), com as seguintes 
alíquotas:

I – de R$ 1.200.000,01 (um milhão, duzen-
tos mil reais e um centavo) a R$ 1.320.000,00 
(um milhão, trezentos e vinte mil reais): 9,4% 
(nove inteiros e quatro décimos por cento);

II – de R$ 1.320.000,01 (um milhão, tre-
zentos e vinte mil reais e um centavo) a R$ 
1.440.000,00 (um milhão, quatrocentos e qua-
renta mil reais): 10,3% (dez inteiros e três dé-
cimos por cento);

III – de R$ 1.440.000,01 (um milhão, qua-
trocentos e quarenta mil reais e um centavo) 
a R$ 1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e 
sessenta mil reais): 11,18% (onze inteiros e 
dezoito centésimos por cento);
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IV – de R$ 1.560.000,01 (um milhão, qui-
nhentos e sessenta mil reais e um centavo) a 
R$ 1.680.000,00 (um milhão, seiscentos e oi-
tenta mil reais): 12,04% (doze inteiros e quatro 
centésimos por cento);

V – de R$ 1.680.000,01 (um milhão, seis-
centos e oitenta mil reais e um centavo) a R$ 
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil re-
ais): 12,9% (doze inteiros e nove décimos por 
cento);

VI – de R$ 1.800.000,01 (um milhão, 
oitocentos mil reais e um centavo) a R$ 
1.920.000,00 (um milhão, novecentos e vinte 
mil reais): 13,76% (treze inteiros e setenta e 
seis centésimos por cento);

VII – de R$ 1.920.000,01 (um milhão, 
novecentos e vinte mil reais e um centavo) a 
R$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil 
reais): 14,62% (catorze inteiros e sessenta e 
dois centésimos por cento);

VIII – de R$ 2.040.000,01 (dois mi-
lhões, quarenta mil reais e um centavo) a R$ 
2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta 
mil reais): 15,48% (quinze inteiros e quarenta 
e oito centésimos por cento);

IX – de R$ 2.160.000,01 (dois milhões, 
cento e sessenta mil reais e um centavo) a R$ 
2.280.000,00 (dois milhões, duzentos e oitenta 
mil reais): 16,34% (dezesseis inteiros e trinta 
e quatro centésimos por cento);

X – de R$ 2.280.000,01 (dois milhões, 
duzentos e oitenta mil reais e um centavo) a 
R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos 
mil reais): 17,2% (dezessete inteiros e quatro 
décimos por cento).” 

Art. 2º As pessoas jurídicas que tiverem sido ex-
cluídas do SIMPLES, por falta de pagamento de cré-
ditos tributários devidos ao Sistema, poderão solicitar 
o parcelamento do montante total devido, apurado de 
acordo com a legislação que rege o SIMPLES, em até 
48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas.

§ 1º O pedido de parcelamento implica confis-
são irrevogável e irretratável dos débitos fiscais, assim 
como exige, para seu deferimento, a expressa renún-
cia a qualquer defesa, recurso administrativo ou ação 
judicial para discussão do crédito tributário.

§ 2º O crédito tributário objeto do parcelamento 
sujeitar-se-á, a partir da segunda parcela, inclusive, a 
juros correspondentes à variação mensal da Taxa de 
Juros de Longo Prazo – TJLP.

§3º O não pagamento de três parcelas, sucessivas 
ou não, ou de valor correspondente a três parcelas, nos 
prazos fixados, implicará a imediata revogação do par-

celamento e a exigência do saldo do crédito tributário, 
prevalecendo os benefícios desta lei apenas propor-
cionalmente aos valores das parcelas pagas.

§ 4º o valor das parcelas não poderá ser inferior 
a R$ 100,00 (cem reais). 

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica a autos 
de infração decorrentes de fraude, simulação ou con-
luio, e de falta de recolhimento de IR retido na fonte, 
por conta de terceiros.

§ 6º A competência para deferir o parcelamento 
de que trata esta Lei é do Secretário da Receita Fe-
deral, que poderá delegá-la.

§ 7º O disposto nesta lei não enseja a restituição 
ou compensação de importâncias já recolhidas.

§ 8º A pessoa jurídica que obtiver o parcelamento 
na forma prevista neste artigo poderá solicitar o seu 
reingresso no SIMPLES.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Atualmente, a legislação do Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples 
estabelece que a pessoa jurídica enquadrada no sis-
tema, que ultrapassar o limite de receita bruta anual 
de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 
será dele excluída, devendo submeter-se à tributação 
normal a que estão sujeitas as pessoas jurídicas.

Essa determinação legal tem levado as empresas 
a tentar dissimular o seu próprio crescimento, para que 
possam permanecer enquadradas no Simples.

Diante disso, estamos propondo, no presente pro-
jeto de lei complementar, que à empresa de pequeno 
porte que ultrapassar aquele limite seja permitida a 
permanência no sistema, com pequenos acréscimos 
de alíquota, de dez em dez por cento, até o limite de 
receita bruta anual de R$ 2.400.000,00 (dois milhões 
e quatrocentos mil reais). 

Outrossim, pelas regras atuais, quando uma em-
presa não consegue pagar seus débitos para com o 
Simples, é excluída do sistema e obrigada a quitar o 
montante devido de acordo com as regras que regem 
a tributação normal das empresas, o que a onera ain-
da mais. 

Essa forma de exclusão não é justa. Além disso, 
estima-se que mais de cem mil empresas foram exclu-
ídas do Simples por falta da pagamento.

Diante disso, propomos, também, que às pessoas 
jurídicas que tenham sido excluídas do Simples, por 
falta de pagamento de débitos devidos ao sistema sim-
plificado, sejam concedidos parcelamentos dos mon-
tantes devidos, a serem apurados de acordo com as 
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normas do Simples, e a possibilidade de seu retorno 
ao regime, após deferido o parcelamento.

Por se tratar de proposição com grande alcance 
social e econômico, esperamos contar com o apoio de 
nossos eminentes Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2005.– Depu-
tado Antônio Carlos Mendes Thame.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
Nº 301, DE 2005 

(Do Sr. Ricardo Barros)

Cria o Seguro Obrigatório para Direi-
tos Trabalhistas. 

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finan-
ças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (ART. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o O art. 20 do Decreto- Lei nº 73, de 21 de 

novembro de 1966, passa a vigorar acrescido da se-
guinte alínea n:

“Art.20  ..................................................
n) garantia do pagamento de direitos 

trabalhistas.”

Art. 2º O seguro obrigatório de que trata o art. 1º 
garantirá o pagamento de indenizações relativas a di-
reitos trabalhistas decorrentes de sentenças judiciais 
transitadas em julgado.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei 
complementar no prazo de noventa dias contados da 
sua publicação.

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

Justificação

As empresas brasileiras, mesmo aquelas adequa-
damente estruturadas e com amparo jurídico especia-
lizado para administrarem as questões relacionadas 
com o seu pessoal, são passíveis de ações trabalhistas 
movidas por ex-empregados. 

Muitas dessas ações, ainda que improcedentes 
quanto ao disposto na legislação trabalhista em vigor, 
acabam ao final proporcionando resultados financei-
ros para os autores em função de acordos firmados 
entre as partes. Esses acordos, compreensivelmente 
incentivados por tribunais assoberbados, na verdade, 
e na maioria das vezes, são aceitos pelos empregado-
res pela necessidade que têm de se desvencilharem 
o mais rápido possível, mesmo arcando com relativo 

prejuízo, dessas situações que os afastam das ativi-
dades fins de suas empresas e que são responsáveis 
pela geração de lucros e pela sua sobrevivência. 

Esta é a relevante questão que o presente projeto 
de lei objetiva equacionar. O seguro obrigatório pro-
posto, na forma que vier regulamentado pelos órgãos 
competentes, arcaria com as indenizações relativas a 
direitos trabalhistas decorrentes de sentenças judiciais 
transitadas em julgado. Dessa forma, ganhariam as 
empresas pela possibilidade que teriam de concentrar 
seus esforços em suas atividades fins. Por sua vez, fi-
cariam os empregados também mais garantidos quanto 
aos direitos trabalhistas que, eventualmente, tivessem 
que questionar na esfera judicial. Perderiam apenas 
aqueles que, sem qualquer amparo legal, de maneira 
oportunista e condenável, se aventuram atualmente na 
promoção de ações judiciais com a pretensão de se 
beneficiarem com a celebração de acordos. 

Contamos com o apoio de nossos pares para a 
aprovação desse nosso projeto de lei. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005.– Depu-
tado Ricardo Barros 

PROJETO DE LEI Nº 5.910, DE 2005 
(Do Sr. Inácio Arruda)

Dispõe sobre a reintegração no empre-
go dos funcionários do Banco do Nordeste 
do Brasil – BNB, demitidos no período de 
1995 a 2003.

Despacho:Às Comissões de: Trabalho, 
de administração e Serviço Público; Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica garantida a reintegração no emprego 

dos ex-funcionários concursados do Banco do Nordeste 
do Brasil – BNB que, no período compreendido entre 
Março de 1995 e Fevereiro de 2003, tenham sido:

I – despedidos ou dispensados do banco sem 
justa causa;

II – coagidos a pedir demissão do banco;
Art. 2º O retorno ao serviço dar-se-á no cargo 

anteriormente ocupado ou, quando for o caso, naque-
le resultante de eventual transformação, assegurada 
a respectiva progressão salarial.

Art. 3º Os ex-funcionários deverão manifestar 
formalmente o seu interesse, apresentando a docu-
mentação pertinente à efetivação da reintegração no 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data que 
esta Lei entrar em vigor, assegurando-se prioridade 
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aos ex-funcionários que estejam comprovadamente 
desempregados.

Art. 4º A reintegração de que trata esta Lei so-
mente gerará efeitos financeiros a partir do efetivo re-
torno ao serviço.

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

Justificação

A presente proposição nasce como conseqü-
ência de uma luta árdua e persistente empreendida 
pelos funcionários demitidos do Banco do Nordeste 
do Brasil-BNB que perderam seus empregos de for-
ma injusta e arbitrária no período de Março de 1995 
a Fevereiro de 2003, quando da administração do Sr. 
Byron Queiroz.

Trata-se de trabalhadores que após terem suas 
esperanças consolidadas com a aprovação em um 
concurso público, após mais de 15 anos de exercício 
funcional e de segurança quanto aos seus sustentos 
e de suas famílias, simplesmente foram lançados, de 
forma abusiva e arbitrária, no desemprego e no de-
sengano. 

O projeto de lei que ora submetemos à augus-
ta consideração dos senhores parlamentares, busca 
reparar esta injustiça e mitigar os efeitos desastrosos 
que tais demissões provocaram.

Como é sabido, os anos 90 marcaram, no Brasil, 
um considerável aprofundamento de um modelo de 
gestão político-administrativo que atuou eficazmente 
no sentido de minimizar, de forma estrutural, a inter-
venção do Estado na economia, promovendo privati-
zações em massa, desmonte de bancos, demissões, 
a flexibilização das leis trabalhistas, a implementação 
de agências reguladoras, entre outras.

Tal modelo, que agravou fortemente o desem-
prego, favoreceu a submissão da casse trabalhadora 
a desumanas pressões de ordem moral e financeira, o 
que se refletiu com toda expressão no âmbito do serviço 
público, seja da administração direta ou indireta.

No âmbito do Banco do Nordeste do Brasil-BNB 
não foi diferente nem menos cruel.

Ilegalidades, arbitrariedades, perseguição, coa-
ção moral e, finalmente, demissão, desenham o triste 
quadro imposto aos funcionários e aposentados do 
BNB e a seus familiares. 

A administração do Sr. Byron Queiroz, no período 
de Março de 1995 a Fevereiro de 2003, foi essencial-
mente marcada pelos nefastos efeitos de uma manei-
ra de gerir que proclamava a necessidade da imple-
mentação deste “novo modelo”, no qual a dispensa de 
pessoal era um objetivo a ser alcançado, como forma 
de redução de despesas.

A promoção de tais “processos de reestruturação” 
implicou, entre outras medidas: na transferência indis-
criminada e em massa de funcionários, para Agências 
localizadas em diversos Estados da Federação, com 
a desagregação de famílias e sem a observância dos 
critérios legais pertinentes; na destituição de funções 
e em corte no pagamento de horas extras, que impli-
cou em cerca de 50% (cinqüenta por cento) de perda 
salarial, tudo como formas dissimuladas de “estimu-
lar”, através do assédio moral, da pressão psicológica, 
pedidos, em larga escala, de demissões “voluntárias” 
ou de aposentadorias antecipadas.

Acrescente-se, ainda, a terceirização que se am-
pliou no BNB de tal forma, que chegou a permitir que os 
“terceirizados” desenvolvessem atividades tipicamente 
bancárias (atividade-fim), o que é proibido por lei.

Instalou-se, assim, entre os funcionários do BNB 
um ambiente de ameaças e de instabilidade que, ao 
contrário do apregoado, em nada favoreceu à conse-
cução da almejada modernização e melhoria do de-
sempenho dessa respeitável instituição.

Pelo contrário, a política adotada feriu princípios 
constitucionais e os mais elementares princípios de 
direitos humanos. Sem respeito à pessoa humana 
não há como se alcançar consistência e durabilidade 
em qualquer empreendimento. A modernidade com a 
marca da frieza e da indiferença às necessidades e 
sentimentos do ser humano trabalhador certamente 
não terá futuro.

Segundo dados da Associação dos Funcionários 
do BNB (AFBNB), de 1995 a 2002, na gestão do Sr. 
Byron Queiroz, foram demitidos, de forma arbitrária, 
694 (seiscentos e noventa e quatro) funcionários.

Desempregados, e muitos sem perspectivas de 
se incluir no mercado de trabalho, os demitidos foram 
à luta e, em Maio de 2003, criaram a Comissão dos 
Demitidos do BNB que tem por finalidade lutar pela 
reintegração dos funcionários sumariamente demiti-
dos ou que pediram demissão sob coação moral no 
período da gestão do Sr. Byron Queiroz.

Sobre os fatos que compõem esta iniciativa é 
pertinente transcrever o artigo a seguir, de autoria do 
bancário Cláudio Araújo Rocha, na época presidente 
da Associação dos Funcionários do BNB (AFBNB), 
publicado no Jornal O Povo, de Fortaleza-CE, em 19 
de Agosto de 2003:

“Nos duros anos do regime militar, o Brasil 
viveu um período por todos reconhecido como 
de exceção. Da mesma forma, o Banco do Nor-
deste do Brasil (BNB) também sofreu sua par-
ticular experiência de total falta de democracia 
interna, igualmente excepcional, com conseqü-
ências danosas ao seu quadro funcional”.
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O trecho extraído do voto dos acionistas minoritá-
rios do BNB, transcrito na ata da assembléia geral de 
acionistas, realizadas no 31/1/2003, resume o que foi 
a gestão Byron Queiroz, que durou de março de 1995 
a fevereiro de 2003: “ (...) Com a chegada de Byron 
Queiroz para presidir o BNB, uma mancha (...) se ins-
talou sobre o banco do qual somos acionistas. Esta 
mancha (...) é resultante da administração questioná-
vel, mesquinha e nebulosa (...) recheada de aspectos 
negativos fartamente comprovados, quanto à ética, à 
seriedade, à competência e à honestidade”.

A gestão Byron Queiroz demitiu 694 funcionários, 
sendo 188 desligamentos em apenas um ano (1997).
Este último número supera todas as demissões rea-
lizadas nos dez anos anteriores, no total de 157, en-
contrando-se aí as 83 realizadas na era Collor. Impor-
tante ainda ressaltar o fato de que o BNB foi a única 
instituição pública do País a não adotar o chamando 
PDV (plano de demissão voluntária) e que, mesmo com 
todo esse enxugamento do quadro de funcionários, a 
mão-de-obra atuante não diminuiu. Na verdade, me-
tade do seu quadro atual é formada por terceirizados 
que desenvolvem, inclusive, atividades tipicamente 
bancárias – o que é ilegal.

Os números acima e os fatos comprovam: se 
para o país voltar à normalidade foi necessário anistiar 
todos os perseguidos durante a ditadura, também no 
BNB urge anistiar todos aqueles que foram demitidos 
por Byron Queiroz, para que o Banco do Nordeste do 
Brasil possa recuperar sua força de trabalho.” Desta-
ques da transcrição.

Não é demais referir que o Sr. Byron Queiroz res-
ponde a cerca de 09 (nove) processos judiciais que 
questionam e investigam suas ações enquanto esteve 
à frente da administração do BNB.

Nota da Coluna “Comunicado”, do Jornal Diário 
do Nordeste de Fortaleza-CE, edição que circulou em 
02 de Março deste ano de 2005, esclarece:

procurador da República Alessander Sales ajui-
zou na 5ª Vara da Justiça Federal ação de improbidade 
administrativa contra o ex-presidente do BNB, Byron 
Queiroz. Alessander pede a quebra do sigilo bancário 
e fiscal de ambos e ressarcimento integral do dano, 
entre outras medidas. É a quinta ação do gênero mo-
vida pelo MPF contra Byron Queiroz.”

Importa ainda salientar que a luta dos funcio-
nários demitidos do BNB já contou com intensas mo-
bilizações, notadamente no Estado do Ceará, onde 
se localiza a sede do banco. Foram duas audiências 
públicas na Assembléia Legislativa do Ceará, várias 
iniciativas de Comissões de Direitos Humanos (As-
sembléia, OAB, etc.), com o apoio do Sindicato dos 
Bancários, da Associação dos Funcionários do BNB 

(AFBNB), da CUT-CE e de vários parlamentares da 
bancada federal do Nordeste. 

Com efeito, cumpre enfatizar que o que ocorreu 
com os funcionários do BNB é que, quem não se sub-
meteu aos tantos desmandos impostos ou foi demitido 
sem motivo justo ou foi subjugado ao ponto extremo 
de entregar seu emprego. Muitos, mais fragilizados, 
não suportaram e se suicidaram.

Esses são fatos públicos e notórios.
A aprovação deste projeto é a oportunidade de 

amenizar o sofrimento destes funcionários injustamen-
te demitidos e de levantar, mais uma vez, a bandeira 
do respeito e da garantia aos direitos fundamentais do 
cidadão e do trabalhador brasileiro.

Contamos, portanto, com a aprovação do pre-
sente projeto de lei.

Sala das Sessões, 15 de Setembro de 2005.– 
Deputado Inácio Arruda, PCdoB/CE.

PROJETO DE LEI Nº 5.950, DE 2005 
(Do Sr. Jurandir Boia)

Adiciona inciso V ao Art. 35 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para es-
tabelecer a obrigatoriedade de se aplicar 
testes vocacionais nas escolas públicas e 
privadas de segundo grau. 

DESPACHO: Tendo em vista aprovação 
do parecer da comissão de educação e cultura 
ao Pl Nº 5.109/05, em apreciação conclusiva, 
no dia 05 de Outubro de 2005, revejo o despa-
cho aposto ao Pl Nº 5.950/05, Para Determinar 
A Distribuição Às Comissões de educação e 
cultura e constituição e justiça e de cidadania 
(Art. 54 RICD), nos termos do Art. 24, II E 151, 
III Do RICD. Publique-se.

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas comissões – Art. 24, II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Acrescente-se o Inciso V e parágrafo úni-

co ao art. 35 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, com a seguinte redação:

Art. 35  ..................................................
 ..............................................................
 ..............................................................



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51359 

V – A aferição das potencialidades e ten-
dências vocacionais do educando.

Parágrafo único. A aplicação de testes 
vocacionais serão obrigatórios e gratuitos em 
todas as escolas públicas e privadas do en-
sino médio.

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

Justificação

A presente propositura tem o objetivo de suprir 
lacuna em nossa legislação quanto a disposições que 
obriguem as escolas de ensino médio a realizar tes-
tes vocacionais gratuitos com o objetivo de aferir as 
potencialidades e as tendências vocacionais de seus 
alunos. A obrigatoriedade da realização desta avalia-
ção de potencialidades proporcionará ao estudante de 
ensino médio os meios para a escolha da profissão 
que irá seguir no mercado de trabalho e orientá-lo em 
sua decisão de ingressar na universidade. 

São por demais conhecidas as dificuldades com 
que se deparam os jovens quando têm que decidir sobre 
a profissão que deverão abraçar no mercado ou sobre o 
curso que deverão escolher no vestibular para o ensino 
superior. A inexistência de legislação que obrigue as es-
colas de ensino médio a realizar testes vocacionais vem 
aumentando as dificuldades no preparo do estudante 
para a escolha da profissão que irá seguir. 

Reduzir estas deficiências é o objetivo da presen-
te proposição que trará para toda sociedade redução 
de riscos de profissões mal escolhidas e economia de 
gastos decorrentes de desistências e mudanças para 
outro curso, diferente do que havia anteriormente es-
colhido. Muito maior é o prejuízo quando o estudante 
universitário percebe apenas no final do curso que 
a profissão escolhida não era aquela que realmente 
desejava seguir, obrigando-o a refazer todo o cami-
nho percorrido em um novo curso, muitas vezes bem 
diferente daquele que havia inicialmente escolhido e 
estava prestes a concluí-lo. 

São inúmeros os exemplos de desperdício de re-
cursos da sociedade que podem ser eliminados com a 
realização de testes vocacionais no período em que o 
aluno estiver cursando o ensino médio. Além do mais, 
a aprovação desta proposição legislativa terá ainda o 
efeito de reduzir o mal-estar e as constantes inadap-
tações de alunos nas salas de aulas e no ambiente de 
nossas universidades. 

Diante do todo exposto, esperamos merecer dos 
nobres pares, apoiamento para a presente propositura.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2005.– 
Deputado Jurandir Boia, (PDT/AL).

PROJETO DE LEI Nº 5.977, DE 2005 
(Do Sr. Orlando Desconsi)

Acresce o artigo 715-A à Lei nº 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 – Código de Pro-
cesso Civil.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Mérito e Art. 54, 
RICD) – Art. 24, II

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta lei torna expressa a possibilidade de 

adjudicação de bens móveis. 
Art. 2º A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 

– Código de Processo Civil – passa a vigorar acresci-
da do seguinte artigo:

“ Art. 715-A Aplica-se à adjudicação de 
bens móveis, no que couber, as regras relati-
vas à adjudicação de bens imóveis.”

Art 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação

Justificação

Atualmente, não há no Código de Processo Civil 
dispositivo que admita expressamente a possibilidade 
de adjudicação de bens móveis não arrematados em 
leilão. Regula o diploma processual, nos artigos 714 e 
715, apenas a adjudicação de bens imóveis. 

Embora o Superior Tribunal de Justiça já tenha 
firmado entendimento de que a ausência de regula-
mentação expressa no Código de Processo Civil não 
impede a adjudicação de bens móveis, muitos juízes, 
presos a interpretação gramatical dos artigos 714 e 
715 do CPC, continuam a negar essa alternativa. 

Em razão desse fato, muitas vezes fica prejudicada 
a pretensão do credor de ver pagos os seus créditos, 
pois, ao ter negada pelo magistrado do 1º grau a pos-
sibilidade de adjudicar bens móveis, vê-se obrigado a 
interpor o recurso pertinente ou a promover novo leilão, 
esperando ainda mais para receber o pagamento.

A proposição, em consonância com a interpreta-
ção dada pelo STJ ao assunto, visa a tornar expressa 
a possibilidade de adjudicação de bens móveis. Sua 
aprovação acarretará a diminuição de divergências so-
bre o tema e, por conseqüência, a redução de recursos 
interpostos. Aumentar-se-á, desse modo, a celeridade 
da prestação jurisdicional. 

Por todo o exposto, conclamo os nobres Parla-
mentares a aprovar o presente projeto de lei. 

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2005.– Depu-
tado Orlando Desconsi 
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PROJETO DE LEI Nº 5.980, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Cria o Programa de Geração de Em-
pregos a portadores de deficiências e dá 
outras providências.”

Despacho: Às comissões de: Seguridade 
social e família; trabalho, de administração e 
serviço público; finanças e tributação (mérito 
e Art. 54, RICD); e constituição e justiça e de 
cidadania (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criado o Programa de Geração de 

Empregos a portadores de deficiências.
Art. 2º O programa referido no art. 1º será desen-

volvido em parceria entre o Poder Executivo, e as em-
presas privadas instaladas em território nacional.

Art. 3º As empresas que aderirem ao programa, 
na forma estabelecida em regulamento, serão benefi-
ciadas com incentivos fiscais, que variarão de acordo 
com o percentual de vagas preenchidas em seu quadro 
funcional por pessoas portadoras de deficiências.

Parágrafo único. Os incentivos referidos no “ca-
put” deste artigo darão à empresa direito a desconto 
sobre créditos tributários devidos sobre a folha de pa-
gamento de funcionários.

Art. 4º O Poder Executivo, regulamentará no pra-
zo de 180 (cento e oitenta) dias, através do Ministério 
do Trabalho e Emprego, e do Ministério da Fazenda, a 
presente proposição através de lei complementar. 

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

Justificação

A presente proposta visa incentivar a inserção 
das pessoas portadoras de deficiências no mercado 
de trabalho.

Antigamente, os portadores de deficiências eram 
sinônimos de incapacidade, sendo relegados ao es-
quecimento, merecedores de piedade e compaixão 
por parte da sociedade.

Atualmente, está comprovado que tais pessoas 
tem capacidade e são tão competentes como qualquer 
outra, mas em muitos casos mais brilhantes e talen-
tosos devido a sua dedicação.

É certo que a maioria das pessoas portadoras de 
deficiências não possui acesso ao mercado de trabalho, 
sendo que um incentivo fiscal proposto por parte do 
Governo Federal, certamente vai alterar este quadro.

Embora, existindo legislação federal (lei nº 8213, 
de 24 de julho de 1991) que prevê a reserva de vagas 

para pessoas portadoras de deficiências, muitas vezes 
a vaga não é preenchida devido à falta de qualificação 
dos candidatos, que certamente só virá com o tempo, 
ou seja, a real oportunidade de trabalho.

Certo do grande alcance social da presente pro-
posição, solicito o apoio dos nobres pares, para a apro-
vação da mesma .

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 5.986, DE 2005 
(Do Sr. Luiz Carlos Santos)

Acresce dispositivos ao art. 10 da Lei 
nº 8.429, de 2 de junho de 1992 – Lei da Im-
probidade Administrativa, para dispor sobre 
a guarda e conservação de bens apreendi-
dos pela Administração Pública.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 10 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 

de 1992, passa a vigorar acrescido dos seguintes dis-
positivos:

“Art. 10 ..................................................  
 ..............................................................
XVI – permitir, facilitar ou concorrer para 

a depredação ou degradação de quaisquer 
bens apreendidos pela administração. 

§ 1º No ato da apreensão dos bens de 
que trata o inciso XVI, deverá ser elaborado, 
pela autoridade apreendedora, laudo de vistoria 
que descreva as características e condições 
de conservação dos bens e de suas partes 
integrantes e acessórias, quando houver, sen-
do entregue uma via ao proprietário, ou seu 
representante legal, contra recibo.

§ 2º No caso de a autoridade apreen-
dedora não elaborar o laudo de vistoria nos 
termos do § 1º, estará assumindo, tacitamen-
te, responsabilidade pelos bens apreendidos, 
considerados estes e suas partes em perfeito 
estado de conservação.

§ 3º O proprietário, ou seu representante 
legal, terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas 
para contestar o laudo de que trata o § 1º e, 
não o fazendo, será considerado inteiramente 
aceito seu conteúdo.

§ 4º Quando for dada destinação aos 
bens apreendidos, nos termos da legislação 



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51361 

específica, em cada caso, serão estes nova-
mente vistoriados para confrontar-se seu es-
tado de conservação com aquele descrito no 
laudo elaborado no momento da apreensão, 
respondendo a autoridade competente pela 
depredação ou degradação porventura exis-
tentes, nos termos deste artigo.” (NR)

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

Justificação

Existem, em nosso país, diversas leis que tratam 
da apreensão de bens pela administração, a exemplo 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 1941 – Código de Processo 
Penal, da Lei nº 4.771, de 1965 – Código Florestal, da 
Lei nº 6.368, de 1976, que dispõe sobre a prevenção e 
repressão ao tráfico e uso indevido de drogas, da Lei nº 
6.575, de 1978, que dispõe sobre o depósito e venda 
de veículos removidos, apreendidos e retidos em todo 
o território nacional, da Lei nº 9.503, de 1997 – Código 
de Trânsito Brasileiro, da Lei nº 9.613, de 1998, que 
dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de 
bens, direitos e valores, e da Lei nº 11.101, de 2005, 
que regula a recuperação judicial e extrajudicial e a 
falência do empresário e da sociedade empresária, 
entre outras.

Porém, não obstante seja presumível que a admi-
nistração torna-se depositária e, portanto, responsável 
pelos bens apreendidos e por sua guarda e conser-
vação, nenhuma destas normas dispõe claramente 
sobre a existência de tal responsabilidade e de que 
forma se aplica.

Neste cenário, quando o proprietário recupera seus 
bens, ainda tem a chance de processar a administração 
caso este tenha sido depredado ou mesmo degradado 
além do esperado, durante o tempo transcorrido desde 
a apreensão. Entretanto, quando é dada outra destina-
ção aos bens apreendidos, como doação a organiza-
ções não-governamentais e entidades filantrópicas, ou 
mesmo quando são destinados a hasta pública, não 
há quem lhes reclame o estado em que se encontram, 
sendo comum serem alienados como sucata, a exemplo 
de veículos que são por vezes “depenados” nos pátios 
dos depósitos em que foram abandonados sem qual-
quer tipo de cuidado ou vigilância.

Ocorre, assim, que a administração pública acaba 
por ter enormes prejuízos, ficando com bens pratica-
mente sem valor, os quais, na maioria das vezes, não 
cobrem sequer as despesas havidas com o processo 
de apreensão.

Isto posto, optamos por apresentar o presente 
projeto de lei, o qual inclui de forma explícita, na Lei 
da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429, de 1992), 

entre os atos de improbidade administrativa que cau-
sam prejuízo ao erário, a ação ou omissão, culposa 
ou dolosa, do administrador responsável pela guarda e 
conservação dos bens apreendidos que permitir, facilitar 
ou concorrer para sua depredação ou degradação.

Enfim, por tratar-se de causa que consideramos 
justa e meritória, solicitamos o apoio de nossos nobres 
pares no Congresso Nacional para obter aprovação da 
presente proposição.

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2005. – Depu-
tado Luiz Carlos Santos.

PROJETO DE LEI Nº 5.987, DE 2005 
(Do Sr. César Medeiros)

Altera a Lei nº 10.650, de 2003, que 
“dispõe sobre o acesso público aos dados 
e informações nos órgãos e entidades in-
tegrantes do SISNAMA”.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Dê-se ao § 5º do art. 2º da Lei nº 10.650, 

de 2003, a seguinte redação:

“Art. 2º ..................................................;
..............................................................;
§ 5º – No prazo de quinze (15) dias, con-

tados da data do requerimento, deverá ser 
prestada a informação, facultada a consulta ou 
vistas aos autos do processo administrativo, 
nos termos deste artigo” .(NR)

Art. 2o Acresce ao art. 2º da Lei nº 10.650, de 
2003, os §§ 6º e 7º com as seguintes redações:

“Art. 2º ..................................................;
..............................................................;
§6º – Ao advogado é assegurado reque-

rer, como procurador de parte interessada, 
vistas aos autos de qualquer processo admi-
nistrativo de que trata esta Lei, pelo prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, podendo retirá-los 
sob sua responsabilidade e com carga no li-
vro competente;

§7º – Fica garantida às entidades não go-
vernamentais e sem fins lucrativos, mediante 
requerimento, o fornecimento de cópia integral 
dos autos, custeadas pelo empreendedor.”
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Justificação

A Lei nº 10.650, de 2003, conhecida como Lei da 
Informação Ambiental, tem por fim estimular a participa-
ção informada da sociedade civil na luta em defesa do 
meio ambiente. Conforme preceitua nossa Carta Magna, 
em seu Capítulo do Meio Ambiente, “todos têm direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, sendo 
dever do Poder Público e da coletividade “defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Para que a coletividade cumpra esse dever, é es-
sencial que tenha acesso às informações ambientais. A 
Lei nº 10.650/03 é uma conquista dos ambientalistas e 
mais um passo na consolidação da democracia social. 
Um país efetivamente democrático é aquele em que a 
sociedade civil organizada participa da tomada de de-
cisões, seja na definição de políticas públicas, seja na 
aprovação de empreendimentos econômicos, ou em 
quaisquer outras atividades que impliquem alteração de 
sua qualidade de vida e do bem-estar da população.

Entendemos, entretanto, que a referida lei pode 
ser aperfeiçoada, garantindo-se que todos os interessa-
dos possam fazer cópia do material fornecido pelo órgão 
ambiental. Embora a lei mencione essa possibilidade, 
não obriga o órgão público a fornecer tais cópias.

Em geral, os documentos ambientais e autos de 
processos administrativos são extremamente complexos, 
exigindo das entidades da sociedade civil uma análise mais 
demorada. Sendo assim, assegurar que essas entidades 
possam obter cópia do material, seja em papel seja em for-
mato eletrônico, possibilitará que elas possam efetivamente 
estudar a matéria e participar de forma competente.

Conto, assim, com a aprovação dos nobres cole-
gas a esse projeto de lei, cujo fim é facilitar ainda mais 
o pleno acesso dos cidadãos à informação ambiental e 
garantir a sua participação na tomada de decisões.

Sala das Sessões, 28 de setembro de 2005. 
– Deputado César Medeiros

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA  
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

– CEDI

LEI Nº 10.650, DE 16 DE ABRIL DE 2003

Dispõe sobre o acesso público aos da-
dos e informações existentes nos órgãos e 
entidades integrantes do Sisnama.

O Presidente da República faço saber que o con-
gresso nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o acesso público 
aos dados e informações ambientais existentes nos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 
do Meio Ambiente – Sisnama, instituído pela Lei no 
6.938, de 31 de agosto de 1981.

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração 
Pública, direta, indireta e fundacional, integrantes do 
Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público 
aos documentos, expedientes e processos adminis-
trativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer 
todas as informações ambientais que estejam sob sua 
guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, 
especialmente as relativas a:

I – qualidade do meio ambiente;
II – políticas, planos e programas potencialmente 

causadores de impacto ambiental;
III – resultados de monitoramento e auditoria nos 

sistemas de controle de poluição e de atividades po-
tencialmente poluidoras, bem como de planos e ações 
de recuperação de áreas degradadas;

IV – acidentes, situações de risco ou de emer-
gência ambientais;

V – emissões de efluentes líquidos e gasosos, e 
produção de resíduos sólidos;

VI – substâncias tóxicas e perigosas;
VII – diversidade biológica;
VIII – organismos geneticamente modificados.
§ 1º Qualquer indivíduo, independentemente da 

comprovação de interesse específico, terá acesso às in-
formações de que trata esta Lei, mediante requerimento 
escrito, no qual assumirá a obrigação de não utilizar as 
informações colhidas para fins comerciais, sob as penas 
da lei civil, penal, de direito autoral e de propriedade in-
dustrial, assim como de citar as fontes, caso, por qual-
quer meio, venha a divulgar os aludidos dados.

§ 2º É assegurado o sigilo comercial, industrial, 
financeiro ou qualquer outro sigilo protegido por lei, 
bem como o relativo às comunicações internas dos 
órgãos e entidades governamentais.

§ 3º A fim de que seja resguardado o sigilo a que 
se refere o § 2o, as pessoas físicas ou jurídicas que 
fornecerem informações de caráter sigiloso à Adminis-
tração Pública deverão indicar essa circunstância, de 
forma expressa e fundamentada.

§ 4º Em caso de pedido de vista de processo ad-
ministrativo, a consulta será feita, no horário de expe-
diente, no próprio órgão ou entidade e na presença do 
servidor público responsável pela guarda dos autos.

§ 5º No prazo de trinta dias, contado da data do 
pedido, deverá ser prestada a informação ou facultada 
a consulta, nos termos deste artigo.

Art. 3º Para o atendimento do disposto nesta Lei, 
as autoridades públicas poderão exigir a prestação 
periódica de qualquer tipo de informação por parte 
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das entidades privadas, mediante sistema específico 
a ser implementado por todos os órgãos do Sisnama, 
sobre os impactos ambientais potenciais e efetivos de 
suas atividades, independentemente da existência ou 
necessidade de instauração de qualquer processo ad-
ministrativo.

Art. 4º Deverão ser publicados em Diário Oficial 
e ficar disponíveis, no respectivo órgão, em local de 
fácil acesso ao público, listagens e relações contendo 
os dados referentes aos seguintes assuntos:

I – pedidos de licenciamento, sua renovação e a 
respectiva concessão;

II – pedidos e licenças para supressão de ve-
getação;

III – autos de infrações e respectivas penalidades 
impostas pelos órgãos ambientais;

IV – lavratura de termos de compromisso de ajus-
tamento de conduta;

V – reincidências em infrações ambientais;
VI – recursos interpostos em processo adminis-

trativo ambiental e respectivas decisões;
VII – registro de apresentação de estudos de im-

pacto ambiental e sua aprovação ou rejeição.
Parágrafo único. As relações contendo os dados 

referidos neste artigo deverão estar disponíveis para 
o público trinta dias após a publicação dos atos a que 
se referem.

Art. 5º O indeferimento de pedido de informa-
ções ou consulta a processos administrativos deverá 
ser motivado, sujeitando-se a recurso hierárquico, no 
prazo de quinze dias, contado da ciência da decisão, 
dada diretamente nos autos ou por meio de carta com 
aviso de recebimento, ou em caso de devolução pelo 
Correio, por publicação em Diário Oficial.

Art. 6º (VETADO)
Art. 7º (VETADO)
Art. 8º Os órgãos ambientais competentes inte-

grantes do Sisnama deverão elaborar e divulgar re-
latórios anuais relativos à qualidade do ar e da água 
e, na forma da regulamentação, outros elementos 
ambientais.

Art. 9º As informações de que trata esta Lei serão 
prestadas mediante o recolhimento de valor correspon-
dente ao ressarcimento dos recursos despendidos para 
o seu fornecimento, observadas as normas e tabelas 
específicas, fixadas pelo órgão competente em nível 
federal, estadual ou municipal.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor quarenta e cinco 
dias após a data de sua publicação.

Brasília, 16 de abril de 2003; 182º da Indepen-
dência e 115º da República. – Luiz Inácio Lula da 
Silva, Marina Silva, Álvaro Augusto Ribeiro Costa.

PROJETO DE LEI Nº 5.988, DE 2005 
(Do Sr. Pastor Reinaldo)

Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novem-
bro de 2000, que dispõe sobre a prioridade 
de marcação de consultas para respon-
sáveis por portadores de necessidades 
especiais.

Despacho: Às Comissões de: Segurida-
de Social e Família e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, 

passa a vigorar com o acréscimo do seguinte art. 1A:

“Art. 1A. As unidades assistenciais do 
Sistema Único de Saúde – SUS – destinarão 
locais e horários exclusivos para marcação de 
consultas ambulatoriais, procedimentos diver-
sos ou exames complementares para as pes-
soas mencionadas no art. 1º Parágrafo único. 
A marcação pode ser feita pela própria pessoa 
ou por seus representantes legais.”

Art. 2º. Esta lei entra em vigor sessenta dias pós 
a data de sua publicação 

Justificação

Mesmo após o advento da lei que assegura 
prioridade para idosos, gestantes, gestantes, lac-
tantes e pessoas acompanhadas por crianças de 
colo, ainda assistimos ao relato de responsáveis 
por eles informando que são obrigados a passar as 
noites em filas de unidades de saúde para tentar 
marcar consultas.

Ao nosso ver, isto é inadmissível. Enquanto pa-
decem ao relento, estes cidadãos estão deixando de 
prestar os cuidados indispensáveis ao bem-estar dos 
seus assistidos. 

Acreditamos que nosso dever é proteger os seg-
mentos mais desamparados da sociedade, implemen-
tando, através da explicitação do direito no texto legal 
já em vigor, medidas que tornem menos árduas suas 
condições de vida. 

Concedemos o prazo de sessenta dias para a 
entrada em vigor da lei, a fim de que as unidades de 
saúde possam se adaptar ao que determinamos.

Em virtude da justeza desta proposição, solicita-
mos o apoio dos nobres Pares, que permitirá que ela 
seja aprovada com a brevidade que o caso exige. 

Sala das Sessões, 4 de outubro de 2005. – Depu-
tado Pastor Reinaldo.
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PROJETO DE LEI Nº 5.997, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Souza)

Dispõe sobre o aproveitamento de 
crédito da Contribuição para o PIS/PASEP 
e da COFINS, para empresas que fabricam 
produtos alimentícios.

Despacho: ÀS Comissões: de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 
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 Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta Lei institui crédito da Contribuição 

para os Programas de Integração Social e de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP 
e da Contribuição para o Financiamento da Segurida-
de Social – COFINS, para as pessoas jurídicas que 
fabricam produtos alimentícios.

Art. 2o As pessoas jurídicas que produzam mer-
cadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à 
alimentação humana, poderão deduzir da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada 
período de apuração, crédito presumido, calculado 
em relação ao valor dos serviços de fornecimento de 
energia elétrica e água.

§ 1o O valor do crédito a ser deduzido corres-
ponderá ao valor informado, em cada período de apu-
ração, nas notas fiscais de fornecimento de energia 
elétrica e de água pelas pessoas jurídicas prestado-
ras de serviço.

§ 2o Caso não seja informado o valor das contri-
buições, o crédito será apurado mediante a aplicação 
das alíquotas, vigentes em cada período de apuração, 
da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre 
o valor das respectivas notas fiscais.

§ 3o O aproveitamento do crédito de que trata o 
caput deste artigo não exclui a utilização de quaisquer 
outros créditos previstos na legislação. 

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A carga tributária brasileira é bastante alta. Nos 
últimos anos, ela vem crescendo e, atualmente, situa-se 
em torno de 36% do produto interno bruto. Isso significa 
que, a cada ano, o Estado fica com, aproximadamente, 
quatro meses de trabalho de cada brasileiro. 

Certamente, a alta carga tributária brasileira em 
muito contribui para que os preços de vários produtos 
alimentícios sejam proibitivos para boa parte da popu-

lação. De fato, não são poucas as famílias incapazes 
de prover alimentação adequada para seus membros, 
porque não dispõem de renda suficiente. 

Por essas razões, resolvemos apresentar o pre-
sente projeto. Nele, propomos a redução da carga 
tributária que incide sobre os produtos alimentícios. 
Ao permitir que as empresas que fabricam alimentos 
possam deduzir os valores de contribuições sociais 
embutidas nos custos com água e energia elétrica, 
objetivamos estabilizar ou reduzir os preços dos pro-
dutos alimentícios. Dessa forma, esperamos que os 
brasileiros, especialmente os mais carentes, melho-
rem sua renda, o que aumentará a qualidade de vida 
dessas pessoas.

Tendo em vista os relevantes objetivos sociais de 
que se reveste nosso projeto, estamos certos de que 
contaremos com o apoio de nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Souza.

PROJETO DE LEI Nº 5.998, DE 2005 
(Do Sr. César Medeiros)

Altera dispositivos da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990. 

Despacho: Às Comissões: de Defesa 
do Consumidor e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta lei modifica dispositivos da Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990, que “Dispõe sobre a prote-
ção e defesa do consumidor e dá outras providências”, 
para incluir a possibilidade de empréstimo de produto, en-
quanto seja sanado o vício do original, e para possibilitar, 
alternativamente e à escolha do consumidor, a imediata 
substituição, a restituição da quantia paga ou o abatimento 
proporcional do preço do produto quando o vício for verifi-
cado antes de decorrido o prazo de noventa dias.

Art. 2º O § 1º do art. 18 da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 18...................................................
§ 1º – Verificado o vício no prazo máxi-

mo de até noventa dias após o fornecimento, 
pode o consumidor exigir, alternativamente e 
à sua escolha:

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

.....................................................” (NR).
Art. 2º Acrescenta-se ao art. 18 da Lei nº 8.078, 

de 11 de setembro de 1990, o §1º-A com a seguinte 
redação:
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§ 1ºA – Verificado o vício após o pra-
zo de noventa dias do fornecimento, pode o 
consumidor exigir o empréstimo de produto 
da mesma espécie, em perfeitas condições 
de uso, até que o vício seja sanado e, não o 
sendo no prazo máximo de trinta dias, pode o 
consumidor exercer o mesmo direito previsto 
no parágrafo anterior.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Visa a presente proposição modificar dispositivo 
da lei 8078/90, que dispõe sobre a proteção do consu-
midor e dá outras providências, mais especificamente, 
o parágrafo primeiro do art. 18 que obriga aos forne-
cedores de serviços e produtos em caso de vícios à 
reparação dos mesmos no prazo máximo de 30 dias 
sob pena do consumidor optar pela substituição do 
bem ou serviço, a restituição imediata da quantia paga 
ou abatimento proporcional do preço.

A atual regra da lei tem na prática trazido enormes 
constrangimentos aos consumidores que muitas vezes 
necessitam adquirir produtos para suprir necessidades 
momentâneas e se vêem privados imediatamente após 
a contratação por detectar vício no mesmo. A exem-
plo disto podemos citar os constantes problemas nas 
compras de eletrodomésticos e aparelhos de celulares 
em que o consumidor ao adquiri-los, levam-nos à sua 
residência para testá-los, percebendo vícios somen-
te após. Em retorno ao fornecedor, este, momentos 
após, utiliza das premissas do art. 18 encaminhando 
o produto para conserto.

Vê-se que o produto deixa de ser novo e passa a 
ser reparado e o que é pior, no preço do novo. 

Ocorre ainda, o não suprimento da necessidade 
do consumidor que privado do seu dinheiro fica obri-
gado a aguardar os trinta dias sem a satisfação de sua 
necessidade, que ás vezes se faz momentânea. 

Assim, acreditamos que a presente proposta 
contribui na correção da legislação em vigor estabele-
cendo um prazo mínimo de uso dos produtos para que 
os fornecedores possam exercer o direito de reparar 
os produtos em vez de substitui-los imediatamente, 
como também, garantindo aos consumidores a utili-
zação de produtos emprestados, até que o adquirido 
seja reparado.

Assim, percebe-se que a aprovação do presen-
te projeto de lei irá contribuir na solução imediata dos 
freqüentes problemas ocorridos com os consumido-
res e permitir melhor adequação da lei às normas 
constitucionais vigentes, buscando de forma efetiva à 

justiça social e preservação do direito constitucional 
do cidadão.

Pelas razões expostas acima, contamos com o 
indispensável apoio dos nobres Pares, para a aprova-
ção da presente proposição.

Sala das Sessões, 29 de setembro de 2005.– 
Deputado César Medeiros.

PROJETO DE LEI Nº 5.999, DE 2005 
(Do Sr. Milton Cardias)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
policiais civis e policiais militares serem 
submetidos a exames clínicos toxicológi-
cos periódicos .

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Seguri-
dade Social e Família; Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado; Finanças e 
Tributação (Art. 54 RICD); e Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54 Ricd)

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Esta lei institui a obrigatoriedade de exa-

mes clínicos toxicológicos periódicos para policiais 
civis e policiais militares. 

Art. 2º Aos policiais civis e policiais militares será 
exigido exames clínicos periódicos para detecção de 
presença de substâncias psicotrópicas proibidas no 
organismo. 

§ 1º Sendo positivo o resultado, o servidor pode-
rá apresentar contraprova, podendo optar, à sua ex-
pensa, por instituição de sua preferência, credenciada 
pelo poder público.

§ 2º O exame será realizado durante o estágio 
probatório do servidor e daí a cada três anos, no mí-
nimo, enquanto estiver em atividade.

§ 3º Negando-se a ser submetido ao exame o 
servidor será responsabilizado administrativa e cri-
minalmente.

§ 4º A recusa do servidor poderá sujeitá-lo a ina-
bilitação no estágio probatório, a sanção disciplinar e 
mesmo a demissão por contumácia, se for o caso.

§ 5º No caso de resultado positivo, o servidor 
será encaminhado para tratamento até sua total recu-
peração, não podendo, nesse período, exercer função 
gratificada ou executar tarefas de risco.

§ 6º O tratamento do servidor será provido pelo 
poder público, diretamente ou mediante convênio ou 
contrato com instituição idônea.

Art. 3º O resultado do exame previsto no art. 2º 
é de natureza confidencial, só podendo ser divulgado 
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ao interessado e, sendo positivo, não poderá motivar 
sanção de caráter disciplinar ao servidor.

Art. 4º Os critérios para realização dos exames, 
validade, prazos e outras condições serão os previstos 
em regulamento. 

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

Justificação

A proposição pretende instituir a obrigatoriedade 
de exame toxicológico para os servidores que tratam 
especificamente da prevenção e repressão ao uso e 
tráfico de substâncias entorpecentes, especificamente 
os policiais civis e policiais militares de todo Brasil.

É preocupante a quantidade dos mencionados 
servidores que, em razão do contato direto com as 
substâncias, passam a fazer uso delas e eventualmente 
a se envolver com os traficantes. 

Noutro aspecto, a atividade preventiva e repres-
siva não se coaduna com a hipótese de o policial estar 
sob efeito de estupefacientes, dado que sua missão 
principal é proteger a sociedade. 

O exame periódico dos policiais em atividade é 
pertinente na medida em que é obrigação dos entes 
federados o cuidado da saúde, competindo-lhes legis-
lar concorrentemente a respeito, nos termos do art. 23, 
inciso II e art. 24, inciso XII da Constituição Federal.

Não pode a obrigatoriedade do exame ser conside-
rado afronta ao princípio nemo tenetur se detegere (nin-
guém é obrigado a se acusar). Por um lado, a informação 
acerca do uso de substância psicotrópica ficará ao abrigo 
do sigilo. O resultado positivo não terá efeito para aplicação 
de qualquer sanção disciplinar ao servidor, pois não há que 
se falar em sanção criminal nesse caso. A sanção possível 
consiste em deixar de cumprir algo que a lei manda, com 
as cominações de natureza criminal (desobediência) e 
disciplinar decorrentes, a contrário senso do disposto no 
art. 5º, inciso II da Constituição Federal.

Pelo exposto verifica-se que o objetivo é qualificar o 
atendimento à população, prevenindo problemas de saúde 
do próprio servidor e evitando a má influência que o con-
sumo de drogas exerce sobre os policiais, motivo porque 
solicito aos meus Pares o apoio ao presente projeto.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Milton Cardias.

PROJETO DE LEI Nº 6.001, DE 2005 
(Do Sr. Fernando Coruja)

Dá nova redação ao parágrafo único do 
art. 2º, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965, que institui o novo Código Florestal, 
suprimindo o trecho “respeitados os prin-
cípios e limites a que se refere este artigo”, 

(parágrafo acrescentado pela Lei nº 7.803, 
de 18 de julho de 1989).

Despacho: Às Comissões: de Desen-
volvimento Urbano; Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (ART. 54 RICD) 
– ART. 24, II

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O parágrafo único do art. 2º, da Lei nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965, passa a viger com 
a seguinte redação:

“Parágrafo único. No caso de área urba-
nas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal, 
e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, ob-
servar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo”.

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

Justificação

Este projeto visa adequar a situação já consolidada 
dos municípios quanto ao uso e ocupação do solo urba-
no, que na maioria das vezes, sua sede urbana é cortada 
por cursos d’água e respectivos afluentes, evitando-se 
assim conflitos com a legislação específica superior. Tais 
características inviabilizam o uso e a ocupação do solo 
urbano em estreita observância ao estabelecido pelo 
Código Florestal Brasileiro. Por estes motivos, é que 
proponho esta alteração para que possamos garantir 
um melhor uso e ocupação do solo urbano. 

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado. Fernando Coruja, PPS/SC.

PROJETO DE LEI Nº 6.018, DE 2005 
(Do Sr. Leodegar Tiscoski)

Dispõe sobre a unificação das datas 
de realização dos processos seletivos para 
admissão aos cursos de graduação ofere-
cidos pelas instituições federais de edu-
cação superior.

Despacho:Apense-se à(ao) PL-7290/02.
Apreciação:proposição Sujeita à Aprecia-

ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As instituições federais de educação su-

perior realizarão, em uma mesma data, em todo o ter-
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ritório nacional, os processos seletivos para a primeira 
admissão aos cursos superiores de graduação.

Art. 2º Esta lei entra em vigor no exercício se-
guinte ao de sua publicação.

Justificação

A unificação das datas dos processos seletivos 
das instituições federais de educação superior tem 
como principal objetivo ampliar as chances de aces-
so dos candidatos com condições sócio-econômicas 
menos favorecidas.

De fato, os candidatos detentores de meios finan-
ceiros podem prestar diferentes exames de ingresso, 
quando a sua realização se dá em datas diferenciadas. 
Eles têm recursos para deslocamento entre cidades, 
Estados e mesmo regiões do País. Isto seguramente 
amplia suas chances de êxito, com claro prejuízo para 
os candidatos mais pobres. 

Trata-se assim de uma questão de justiça social, 
promovendo a eqüidade e a democratização no acesso 
à educação de mais alto nível.

Estou convencido de que essas razões haverão 
de garantir o apoio dos ilustres Pares para aprovação 
deste projeto de lei.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2005. – Depu-
tado Leodegar Tiscoski.

PROJETO DE LEI Nº 6.019, DE 2005 
(Do Sr. José Santana de Vasconcellos)

Altera a Lei nº 9.496, de 11 de setem-
bro de 1997, e dispõe sobre os índices de 
correção dos contratos de financiamento e 
renegociação de dívidas celebrados entre 
a União e municípios.

Despacho: Às Comissões: de Finan-
ças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) – Art. 24, II

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o A Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 

1997, passa a vigorar acrescida do seguinte parágra-
fo ao art. 3º:

“Art. 3º ...................................................

§ 7º Sempre que o IGP-DI, referido no inciso II 
deste artigo, superar em mais de 10% o Índice de Pre-
ços ao Consumidor Ampliado – IPCA, calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, este o 
substituirá para fins de cálculo da atualização mone-
tária, conforme o inciso II deste artigo.

Art. 2º As dívidas dos municípios assumidas pela 
União no âmbito dos contratos de refinanciamento 
com os municípios, conforme a Medida Provisória nº 
2.185-35, de 24 de agosto de 2001, terão a correção 
monetária calculada do mesmo modo que o estabele-
cido para os Estados no art. 1º desta Lei.

Art. 3º . Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O descolamento entre o IGP-DI e o IPCA nos úl-
timos anos trouxe enormes transtornos aos Estados e 
municípios. Isso, porque as suas dívidas com a União 
foram renegociadas com juros de 6% ao ano mais cor-
reção monetária, esta calculada pelo IGP-DI. Ocorre 
que as receitas dos Estados e municípios apresenta-
ram crescimento bem inferior ao crescimento do IGP-
DI, ficando muito mais próximas do IPCA.

A tabela abaixo mostra com clareza o proble-
ma. Em 1999 e em 2002, o IGP-DI superou o IPCA 
em mais de 100% (11 pontos percentuais maior em 
1999 e quase 14 pontos percentuais em 2002). Tal 
problema, como se sabe, decorre do fato de o IGP-
DI ser fortemente influenciado pela taxa de câmbio, 
já que em sua composição 60% advêm do Índice de 
Preços por Atacado – IPA-DI. É claro que, no longo 
prazo, os dois índices tendem a convergir, pois não 
há razão para que os preços relativos se alterem in-
definidamente em favor de determinados bens. Em 
verdade, os números de 2005 já evidenciam com 
clareza que isso ocorre, com o IPCA acima do IGP-
DI em mais de 3 pontos percentuais no acumulado 
até agosto.

A aceleração do IGP-DI em alguns anos fez com 
que um dos objetivos dos contratos de renegociação 
das dívidas, que era a União subsidiar Estados e mu-
nicípios, tivesse efeito exatamente oposto. Como os 
governos subnacionais pagam IGP-DI mais 6% de 
juros e a União paga pelos títulos que lançou no mer-
cado para fazer face ao refinanciamento a taxa SELIC, 
houve, em pelo menos 3 anos (1999, 2002 e 2004), um 
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efeito contrário, com a taxa correspondente ao IGP-DI 
mais 6% ao ano superando a taxa SELIC. Em 2002, 
a diferença em favor da União superou os 12 pontos 
percentuais.

A proposta que oferecemos não envolve quebra 
de contratos. Ela apenas permite o reequilíbrio, quando 
o IGP-DI apresentar comportamento muito distante da 
realidade das receitas estaduais e municipais. Para tan-
to, propomos aplicar o IPCA em vez do IGP-DI sempre 
este superar aquele em mais de 10%. Tal providência 
evitará que os Estados e municípios sejam surpreen-
didos pelo aumento súbito de suas dívidas por razões 
completamente alheias aos seus governantes, como 
ocorreu, por exemplo, em 2002, em que tais entes re-
gistraram expressivo crescimento de suas dívidas com 
a União, sem qualquer expansão de gastos, apenas 
pela aceleração brusca do IGP-DI.

Esperamos, por todas essas razões, contar com 
o apoio dos ilustres pares para a presente proposição, 
que irá evitar uma série de problemas para as comba-
lidas finanças estaduais e municipais.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado José Santana de Vasconcellos.

PROJETO DE LEI Nº 6.022, DE 2005 
(Do Sr. Eduardo Sciarra)

Dispõe sobre benefício fiscal para em-
presas que empregarem ou contratarem 
pessoas de meia idade.

Despacho: apense-se à(Ao) PL-765/03.
Apreciação:proposição Sujeita à Aprecia-

ção Conclusiva Pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A pessoa jurídica contribuinte do Imposto 

sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e da 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, optante pela 
tributação pelo Lucro Real, que empregar ou contratar 
pessoas a partir de quarenta anos de idade terá direito 
ao benefício fiscal instituído por esta Lei.

Art. 2º As despesas realizadas com pagamento de 
salários para empregados com 45 (quarenta e cinco) 
anos de idade ou mais serão contabilizadas com um 
adicional de 5% (cinco por cento), para fins de apuração 
da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido, para cada ano de 
trabalhado sem interrupção do contrato laboral.

§ 1º Para realização do cálculo do adicional de que 
trata o caput deste artigo, o tempo de serviço utilizado 
será contado a partir do primeiro dia útil do exercício 
seguinte ao da publicação desta Lei, não se compu-
tando o tempo trabalhado anteriormente.

§ 2º O benefício de que trata o caput deste artigo 
está limitado a 150% (cento e cinqüenta por cento) do 
valor do salário pago e não poderá resultar em redução 
superior a 6% (seis por cento) do imposto de renda ou 
da contribuição social devidos, após efetuadas todas 
as deduções permitidas pela legislação em vigor.

Art. 3º O percentual a que se refere o caput do 
art. 2º será de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por 
cento) para trabalhadores com 55 (cinqüenta e cinco) 
anos de idade ou mais contratados a partir da data de 
publicação desta Lei. 

Parágrafo único. Para ter direito ao benefício de 
que trata o caput o trabalhador contratado não pode-
rá ser ex-empregado da empresa, de sua subsidiária, 
coligada, controlada ou controladora, bem como de 
qualquer outra pessoa jurídica que possua vínculo 
financeiro, administrativo ou empregatício com quais-
quer das empresas citadas anteriormente.

Art. 4º A pessoa jurídica que transgredir as con-
dições estabelecidas nesta Lei ficará obrigada ao 
pagamento do imposto devido, além de sujeitar-se à 
aplicação de multas e penalidades, inclusive penais, 
previstas em legislação específica.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação produzindo efeitos a partir do primeiro dia 
útil do exercício seguinte.

Justificação

Em pesquisa realizada pelo site Catho com cerca 
de 300 empresas constatou-se que 70% delas prefe-
rem contratar, para cargos médios, jovens a pessoas 
de meia idade . Em regra as empresas fazem essa 
opção por avaliarem que poderão pagar menores sa-
lários para profissionais mais jovens, desperdiçando o 
enorme conhecimento adquirido por anos de serviço 
dos trabalhadores de mais idade.

O cenário é ainda pior se considerarmos que 
são esses trabalhadores a principal opção para de-
missões em processos de diminuição do quadro de 
pessoal. Entendemos ser importante o incentivo ao 
jovem trabalhador. Porém, não menos necessário é 
garantir emprego para indivíduos de idade avançada, 
pois, em sua grande maioria, são cidadãos que pos-
suem famílias para sustentar, além de serem cons-
tantemente rejeitados ao tentarem se recolocar no 
mercado de trabalho.

Por isso, sugerimos Projeto de Lei que institui 
incentivo fiscal sobre o Imposto de Renda e a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido. Pretendemos 
estimular não só a contratação de trabalhadores de 
meia-idade, mas também a manutenção do emprego 
dos atuais contratados. Dessa forma, é concedido adi-
cional equivalente a 5% do valor do salário pago, a ser 
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computado como despesa operacional, para cada ano 
trabalhado por empregados com 45 anos ou mais.

O tempo trabalhado será contado a partir do ano 
seguinte ao da publicação da Lei. Assim, é assegurada 
a progressividade na concessão do benefício, evitan-
do-se que empresas extrapolem os limites permitidos 
de uma só vez, apenas com a entrada em vigor do 
dispositivo legal. Além disso, a regra suaviza o impacto 
que o nova Lei causará aos cofres público.

Ademais, para estimular a contratação de novos 
trabalhadores nessa faixa de idade, o citado adicional 
é elevado para 7,5% caso o empregado tenha mais 
de 55 anos e seja admitido a partir da data de publi-
cação da Lei.

Dessa forma, as empresas com funcionários a 
partir dos 45 anos de idade sentem-se estimuladas 
a mantê-los no emprego, pois terão benefícios cres-
centes para cada ano de permanência dos mesmos 
no trabalho. Nessa mesma linha, as pessoas jurídicas 
que optarem por contratar pessoas desempregadas 
com mais de 55 anos terão vantagens ainda maiores, 
incentivando-se, também, a oferta de emprego para 
pessoas nessa faixa etária.

Determinamos no texto apresentado que os novos 
contratados não podem ter nenhum vínculo emprega-
tício anterior com a empresa contratante. Buscamos 
com isso evitar o planejamento fiscal, por intermédio 
de falsas demissões e contratações para aumentar o 
percentual do benefício.

Por fim, a data de início de eficácia do Projeto é 
estabelecida para o primeiro dia útil do exercício seguin-
te ao de sua publicação. Com isso procuramos cumprir 
as regras referentes à adequação fiscal de dispositivos 
legais que criem incentivos fiscais. Com efeito, oferece-
mos prazo razoável para que sejam feitas as devidas 
previsões e adequações orçamentárias decorrentes 
da aprovação do referido texto normativo.

Dessa forma, tendo em vista o elevado alcance 
social da matéria, contamos com o apoio dos ilustres 
colegas para a aprovação do Projeto de Lei ora apre-
sentado.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2005. – Depu-
tado Eduardo Sciarra.

PROJETO DE LEI Nº 6.028, DE 2005 
(Do Sr. Jorge Boeira)

Revoga o art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005, que “Regula a recupe-
ração judicial, extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária”, 
para dispensar a exigência de apresenta-
ção de certidões negativas de débitos tri-

butários na instrução do requerimento de 
recuperação judicial.

Despacho: Apense-se à(ao) Pl-
5250/2005.

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

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica revogado o art. 57 da Lei nº 11.101, 

de 9 de fevereiro de 2005.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação oficial.

Justificação

A nova Lei de Falências, em seu artigo 57 de-
termina:

“Após a juntada aos autos do plano 
aprovado pela assembléia-geral de credo-
res ou decorrido o prazo previsto no art. 55 
desta Lei sem objeção de credores, o de-
vedor apresentará certidões negativas de 
débitos tributários nos termos dos arts. 151, 
205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional.”

Esse dispositivo que, certamente, foi in-
serido por pressão do Ministério da Fazenda 
e, mais especificamente, pelos técnicos da 
Receita Federal, tornou, na prática, inviável o 
pedido de recuperação judicial para milhares 
de empresas no Brasil. Tal exigência criou um 
verdadeiro impasse para aquelas empresas 
– e não são poucas – que possuem passivo 
tributário e precisam recorrer à recuperação 
judicial para pleitear o parcelamento de suas 
dívidas junto à Autoridade Tributária.

Recorremos aos ricos comentários do 
eminente Professor Manoel Justino Bezerra 
Filho que, ao comentar a nova lei, em sua 
obra “Nova Lei de Recuperação e Falências 
– Comentada1”, reage duramente ao mencio-
nado art. 57:

“1 – Os arts. 151, 205 e 206 do CTN, re-
feridos, dizem respeito às hipóteses de sus-
pensão do crédito tributário e o modo de com-
provação de quitação ou suspensão de sua 
exigibilidade. Na realidade, verifica-se que o 
objetivo do legislador nesse dispositivo é o de 
obrigar o devedor a quitar suas dívidas fiscais 
antes do ajuizamento da recuperação judicial, 
ou, ao menos, providenciar o seu parcelamen-
to, nos termos da legislação tributária aplicável. 
Note-se, no entanto, que isso pode inviabilizar 
a recuperação de inúmeras empresas em situ-
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ação de crise econômico-financeira, na media 
em que, na maioria das vezes, os encargos 
fiscais, ao lado das dívidas com financiamento 
bancário, são os maiores responsáveis pela 
própria crise em que a empresa se encontra.

2 – Ademais, a observação da realidade 
demonstra que qualquer que qualquer pessoa, 
física ou jurídica, que adentre um estado de 
crise econômico-financeira, suspende, em 
primeiro lugar, o pagamento dos tributos em 
geral para, só por último, suspender o paga-
mento dos fornecedores. Este procedimento 
é normal, pois a conseqüência da suspensão 
do pagamento de fornecedores é causa da in-
viabilização imediata da atividade empresarial, 
ou mesmo do normal funcionamento de uma 
simples família.

3 – Portanto, se a empresa precisou pedir 
recuperação porque não está conseguindo pa-
gar seus fornecedores, credores quirografários, 
certamente estará com passivo fiscal avantaja-
do. Sendo obrigada a regularizar sua situação 
fiscal, perdendo, após 180 dias, máquinas e 
veículos financiados (art. 49, § 3º) e tendo que 
pagar os adiantamentos por contrato de câmbio 
(art. 49, § 4º), haverá extremada dificuldade, se 
não certa impossibilidade, de se conseguir levar 
a empresa à recuperação pleiteada.

4 – Aliás, neste ponto, a Lei não aprovei-
tou o ensinamento que os 60 anos de vigência 
do Dec-lei 7.661/45 trouxeram, a partir do exa-
me do art. 174 daquela lei. Este artigo exigia 
que, para que a concordata fosse julgada cum-
prida, o devedor apresentasse comprovação de 
que havia pago todos os impostos, sob pena 
de falência. Tal disposição, de praticamente 
impossível cumprimento, redundou na criação 
jurisprudencial que admitia o pedido de desis-
tência da concordata, embora sem expressa 
previsão legal. E a jurisprudência assim se 
firmou, porque exigir o cumprimento daquele 
art. 174 seria levar a empresa, certamente, à 
falência. Sem embargo de tudo isto, este art. 
57, acoplado ao art. 49, repete o erro de trazer 
obrigações de impossível cumprimento para 
sociedades empresárias em crise. Uma possí-
vel solução será apresentar certidões na forma 
do art. 206 do CTN, ou pleitear parcelamento, 
na forma do art. 68 desta Lei.”

As palavras do eminente Prof. Bezerra Filho to-
mam proporções ainda mais contundentes e graves 
quando lembramos que ele é juiz de direito titular da 
29ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, agora 

tendo recém assumido uma nova vara especializada 
em Falências e Recuperação Judicial.

Portanto, esperamos contar com o apoio de nos-
sos ilustres Pares para rapidamente corrigirmos esta 
falha na nova lei e permitirmos que as empresas bra-
sileiras em dificuldades possam, verdadeiramente, 
recorrer ao inovador e promissor instituto da recupe-
ração judicial.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2005. – Depu-
tado Jorge Boeira.

PROJETO DE LEI Nº 6.029, DE 2005 
(Do Sr. Osório Adriano)

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para dispor sobre o pagamento 
de despesas mediante utilização de cartão 
corporativo.

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finan-
ças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD); e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, passa a vigorar acrescido do seguinte pa-
rágrafo 9º:

“Art. 15.  ................................................
 ..............................................................
§ 9º No cumprimento do disposto no in-

ciso III, o pagamento de despesas com forne-
cimento de bens e prestação de serviços, me-
diante cartão corporativo de crédito ou débito, 
deverá observar a legislação pertinente e as 
seguintes condições:

I – não será admitida a cobrança de anui-
dade, de taxa de adesão ou de manutenção, 
ou de qualquer acréscimo ao efetivo valor das 
despesas efetuadas com o uso de cartão cor-
porativo, exceto em decorrência de norma de 
país estrangeiro quando o cartão for utilizado 
no exterior;

II – a utilização de cartão corporativo fica-
rá sujeita a limite mensal, que não poderá ser 
superior ao valor constante do art. 23, II, ‘a’, e 
a limite, por operação, correspondente a 10% 
(dez por cento) desse mesmo valor;

III – não será permitida a utilização de 
cartão corporativo para saques em espécie.” 

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

A proliferação do uso dos chamados cartões 
de crédito corporativos por autoridades e servidores 
do Poder Executivo federal tem dado lugar a práticas 
abusivas e prejudiciais ao erário, chegando mesmo 
a constatar-se pagamentos irregulares respaldados 
por notas fiscais “frias”. Neste sentido, já têm ocorrido 
denúncias divulgadas na imprensa do país, entre as 
quais reportagem no Jornal “VALOR” de 31.08.2005, 
na qual a própria Ministra da Casa Civil, Dilma Roussef, 
reconhece a suspeição de empresa que é fornecedora 
sistemática da Presidência da República desde o ano 
de 2000, mediante compras efetuadas com cartão, 
informando terem sido acionados para investigação a 
Receita Federal e o Fisco do Distrito Federal.

Por outro lado, o Tribunal de Contas da União 
– TCU instaurou auditorias que, embora ainda não 
concluídas, já têm evidenciado sérias anormalidades 
no uso dos referidos cartões de crédito corporativos, 
destacando-se principalmente o uso desses cartões 
para saques em moeda, o que dificulta o controle das 
despesas efetivamente ocorridas.

Há, na prática, uma fuga das normas constitu-
cionais e legais que disciplinam o uso desse sistema 
de pagamentos dos bens e serviços adquiridos pelos 
órgãos públicos.

De fato, a Constituição Federal, em seu art. 37, 
XXI, disciplina:

“Art. 37. A administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni-
cípios obedecerá aos princípios de legalida-
de, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência e, também, ao seguinte:

 ..............................................................
XXI – ressalvados os casos especi-

ficados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabele-
çam obrigações de pagamento, mantidas as 
condições efetivas da proposta, nos termos 
da lei, o qual somente permitirá as exigên-
cias de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações.

 ................................................... ..........”

Por sua vez, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, que regulamenta esse dispositivo constitucional, 
estabelece no seu art. 15, III, que:

“Art. 15. As compras, sempre que pos-
sível, deverão:

 ..............................................................
III – submeter-se às condições de aqui-

sição e pagamento semelhantes às do setor 
privado; 

 ....................................... ......................”
Com fundamento na faculdade proporcionada por 

esse dispositivo legal, o Poder Executivo vem regula-
mentando o uso dos cartões corporativos em âmbito 
governamental, como meio fácil para pagamento de 
bens e serviços, normalmente de pequeno valor, ad-
quiridos sem licitação. As normas atualmente vigentes 
estão consubstanciadas no Decreto nº 5.355, de 25 
de janeiro de 2005.

A regulamentação existente não tem sido, con-
tudo, eficaz para coibir os abusos. A esse respeito 
cabe destacar, com base nos relatórios preliminares 
das Auditorias realizadas pelo TCU sobre o uso dos 
cartões de crédito corporativos, o seguinte:

1 – Na Secretaria Adjunta de Fiscalização – Adfis, 
a Assessora da Unidade informou que, no exercício de 
2003, “65 unidades gestoras efetuaram pagamentos 
à BB-Administradora de Cartões de Crédito S/A, no 
montante de R$ 3.811.259,48, valor correspondentes 
a gastos utilizando o cartão de crédito corporativo. En-
tre aquelas UGs, destaca-se a Secretaria de Adminis-
tração da Presidência da República, responsável por 
cerca de 86% de tais gastos”.

2 – O uso do cartão corporativo está hoje forte-
mente associado à execução de suprimento de fundos 
e, por isso, subordina-se a uma sistemática de contro-
le já sedimentada e bem conhecida. Não obstante, o 
cenário estudado revela uma tendência de expansão 
e diversificação de gastos, o que exigirá a intensifica-
ção do controle.

3 – No que se refere a saques em espécie, o 
uso dos cartões corporativos tem implicações e ris-
cos, por dificuldades maiores de controle, motivo por 
que os saques deveriam ser excepcionais, restritos a 
situações em que comprovadamente não se possam 
efetivar transações a crédito. Todavia observa-se que 
vários portadores dos cartões corporativos os utilizam 
exclusivamente para a realização de saques.

É importante observar que o emprego do cartão 
corporativo de crédito ou débito na esfera privada se 
caracteriza por ser uma concessão muito restrita por 
parte da direção da empresa a seus sócios ou executi-
vos, que usualmente compartilham responsabilidades 
de gestão, sendo assim interessados diretos nos seus 
resultados. O risco inerente a eventuais práticas abu-
sivas será, de qualquer forma, integralmente suporta-
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do pela empresa, que arcará com quaisquer prejuízos 
daí advindos.

Já no âmbito das entidades públicas, não há como 
se conceber similar co-responsabilidade societária ou 
de gestão empresarial. Além disso, a administração pú-
blica não se vincula a resultados econômicos e sim aos 
princípios da legalidade, da moralidade e da publicida-
de. Decorrem desse fato não só a sujeição a dotações 
orçamentárias predeterminadas, como as exigências 
de transparência e eficácia em sua aplicação.

Ante o exposto, propõe-se o acréscimo de pará-
grafo ao já referido art. 15 da lei de licitações e contratos 
estabelecendo condições para que cartões corporati-
vos governamentais possam ser utilizados para pagar 
despesas referentes à aquisição de bens e serviços. 
Além de vedar a realização de saques em dinheiro, o 
que dá margem a desvios de toda ordem, advoga-se 
a imposição de limites quantitativos à utilização dos 
cartões corporativos. Como os gastos efetuados com 
tais cartões não são precedidos de licitação, afigura-
se incoerente admitir que esse meio de pagamento 
seja adotado na aquisição de bens ou serviços de va-
lor superior ao limite legal para dispensa de licitação. 
Esse foi o critério abraçado para determinar o limite a 
ser observado por operação, enquanto o limite men-
sal foi equiparado ao vigente para compra de bens na 
modalidade de convite. Foi ainda incluída no texto ora 
proposto a vedação ao pagamento de anuidade e de 
outras taxas vinculadas à emissão e utilização de car-
tões corporativos, de forma similar à proibição cons-
tante do decreto regulamentador da matéria.

O projeto de lei ora apresentado poderá vir a ser 
um importante fator de aprimoramento do sistema de 
compras e pagamentos de bens e serviços necessários 
ao desenvolvimento das atividades administrativas do 
poder público, uma vez que balizará o uso dos cartões 
corporativos governamentais e evitará os desvios de 
sua finalidade operacional. Espero, por conseguinte, 
contar com a clarividente compreensão dos ilustres 
colegas Parlamentares para a oportuna aprovação 
desta proposição.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Osório Adriano.

PROJETO DE LEI Nº 6.035, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Estabelece sanções administrativas 
a hipermercados, supermercados e congê-
neres que realizem a comercialização de 
produtos nas condições que especifica.”

Despacho: Às Comissões: de Desen-
volvimento Econômico, Indústria e Comércio; 

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 Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica automaticamente cassado a inscri-

ção no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, 
de hipermercados, supermercados e congêneres, que 
realizem a comercialização de produtos sem origem 
comprovada.

Art. 2º. Para os efeitos desta lei, considera-se 
material sem origem comprovada aquele: 

I – que encontrado desacompanhado de docu-
mento fiscal;

II – que não tenha sido encomendado, adquirido 
ou recebido pelo destinatário indicado no respectivo 
documento fiscal;

III – cujo documento fiscal relativo à aquisição 
não tenha sido regularmente escriturado pelo desti-
natário;

IV – cujo documento fiscal contiver declaração 
falsa quanto ao remetente do produto;

V – aonde seja possível alguma forma de registro 
de controle e que coincida com o descrito em Boletim 
de Ocorrência, de roubo, furto ou qualquer outra tipifi-
cação criminal, lavrado por autoridade policial.

Art. 3º. Para efeitos desta lei ficam mantidos os 
demais procedimentos administrativos, sem prejuízo 
dos de natureza civil e penal, podendo ser aplicadas 
cumulativamente.

Art. 4º Consumada a aplicação da pena imposta 
no artigo 1º. desta lei, ficam os sócios responsáveis 
pelo estabelecimento, pessoas físicas ou jurídicas, 
impedidos de solicitarem por 5 (cinco) anos nova ins-
crição no cadastro supra citado.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta lei 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificaçâo

No momento atual, grandes questões do Estado 
e da iniciativa privada convergem para um modelo de 
decisões coordenadas, compartilhadas e integradas 
que levem o País ao desenvolvimento, ao crescimen-
to econômico e a patamares desejáveis de bem-es-
tar social.

Infelizmente é cada vez mais freqüente e costumeiro 
a noticia de roubos de cargas, que fica ainda pior quando 
é acrescido de violência e até mesmo de morte.
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Com a finalidade de subsidiar ações a serem im-
plementadas para coibir o roubo de cargas no País, este 
projeto de lei visa a adoção de medidas para combater 
esse problema que aflige a nossa população, consti-
tuindo-se em entrave ao desenvolvimento e que, se de-
vidamente tratado por autoridades competentes, trará 
benefícios a todos e proporcionará um Brasil melhor.

O tratamento dispensado pelo Código Penal ao 
receptador não caracteriza dolo na atividade recepta-
dora, ou seja, dificilmente se encontrará alguém cum-
prindo pena por receptação, assim como facilmente 
se obterá a revogação da eventual prisão, mediante 
pagamento de fiança. Desta feita, a punição atingirá, 
no máximo, ao autor do roubo, facilmente substituível 
para a garantia da continuidade da ação criminosa.

Nesse sentido, por julgar a iniciativa justa e meritória, 
uma vez sendo faculdade constitucional do legislador a 
criação de mecanismos e normas que irão nortear os pro-
cedimentos administrativos, que zelem pela receita e pelo 
do patrimônio fiscal, e que objetivem cuidados com a saú-
de e com os direitos do consumidor, submeto a apresente 
proposição para apreciação de Vossas Excelências. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL/RJ.

PROJETO DE LEI Nº 6.041, DE 2005 
(Do Sr. Julio Lopes)

Modifica a Medida Provisória nº 2.181-
45, de 24 de agosto de 2001, que “Dispõe 
sobre operações financeiras entre o Tesou-
ro Nacional e as entidades que menciona, 
e dá outras providências”.

Despacho: Às Comissões de Finan-
ças e Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD) – Art. 24, II

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

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei modifica a Medida Provisória nº 2.181 

– 45, de 24 de agosto de 2001, que “Dispõe sobre 
operações financeiras entre o Tesouro Nacional e as 
entidades que menciona, e dá outras providências”, 
dando nova redação ao caput do art. 53, ao § 1º do 
art. 53, e ao inciso III do § 4º do art. 53.

Art. 2º Dê-se ao caput, ao § 1º e ao inciso III do § 
4º, todos do art. 53 da Medida Provisória nº 2.181-45, 
de 24 de agosto de 2001, a seguinte redação:

“Art. 53 Fica autorizado o parcelamento 
de dívidas das instituições financeiras do Sis-

tema Financeiro da Habitação – SFH perante 
o Seguro Habitacional – SH cujo equilíbrio da 
apólice está a cargo do FCVS.

§ 1º O valor objeto do parcelamento pre-
visto no caput será o resultado da diferença 
de cem por cento dos prêmios em atraso e 
os valores referentes a todas indenizações 
de sinistros retidas, ambos acrescidos das 
atualizações, multas e penalidades previstas 
na legislação em vigor, apurado até o mês 
antecedente ao da formalização do pedido 
de parcelamento.

 ..............................................................
§ 4º  .......................................................
III – atualização financeira, com base nas 

taxas da novação previstas na Lei nº 10.150, 
de 21 de dezembro de 2000;e

 ........ ....................................................”.
Art. 2º Esta lei entre em vigor na data de sua 

publicação.

Justificação

A Medida Provisória nº 2.181-45, de 24 de agosto 
de 2001, em seu art. 53, autorizou e definiu os critérios 
para o parcelamento de dívidas das instituições finan-
ceiras do SFH, constituídas até 31 de julho de 2001, 
perante o Seguro Habitacional – SH, cujo equilíbrio da 
apólice está a cargo do Fundo de Compensação de 
Variações Salariais FCVS.

Contudo, em que pese o interesse das entidades 
envolvidas, especialmente as Companhias de Habitação 
Popular e órgãos assemelhados, constata-se na legisla-
ção a existência de impedimentos à realização do par-
celamento dessas dívidas, inviabilizando a retomada da 
normalidade dos pagamentos dos prêmios de seguro.

No sentido dessa viabilização, fazem-se neces-
sárias as alterações propostas em nosso projeto de 
lei, que estabelecem: 

a apuração da dívida até o mês antecedente ao 
da formalização do pedido de parcelamento;

o cálculo dos encargos moratórios conforme legisla-
ção em vigor, respeitando-se o art. 412 do Código Civil, que 
determina que o valor da cominação imposta na cláusula 
penal não pode exceder o da obrigação principal; e 

que as taxas de juros aplicadas na novação se-
rão as previstas na Lei nº 10.150, de 21 de dezembro 
de 2000, para tornar econômica e financeiramente 
viável a operação.

Contamos com o apoio de nossos pares para a 
aprovação desse nosso projeto de lei.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2005. – Depu-
tado Julio Lopes.
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PROJETO DE LEI Nº 6.042, DE 2005 
(Do Sr. José Mentor)

Dispõe sobre o exercício da profissão 
de Podólogo e dá outras providências.

Despacho: Às Comissões: de Segurida-
de Social e Família; Trabalho, de Administração 
e Serviço Público e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) – Art. 24, II

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

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1º Esta lei regulamenta a profissão de Po-

dólogo.
Art. 2º O exercício da profissão de podólogo, em 

todo o território nacional, somente é permitido quando 
atendidas as qualificações estabelecidas nesta lei.

Art. 3º É de competência do podólogo o exercício 
das seguintes atividades e funções, conforme inserido 
na Classificação Brasileira de Ocupações – C.B.O. do 
Ministério do Trabalho e Emprego:

I – Prognosticar e tratar as podopatias superficiais 
dos pés e deformidades podais, utilizando-se de instru-
mental adequado, medicamentos de uso tópico. 

II – Tratar das podopatias com afecções e infec-
ções, alinhar lamina ungueal (onicoectomia), efetuar 
curativos e atender emergências.

III – Promover proteções e correções podológicas, 
preparar moldes e modelos para órteses e próteses. 

IV – Ouvir e orientar pacientes sobre medidas 
preventivas, bem como explicar técnica de procedi-
mentos;

V – Responsabilizar-se tecnicamente por consul-
tórios, clínicas, laboratórios de órteses, estabelecimen-
tos e hospitais com ambulatório de Podologia, podendo 
promover vendas de insumos de uso podológico;

VI – Empreender atividades educativas e orien-
tações na esfera pública e privada, promovendo a me-
lhora podológica da população;

VII – Emitir pareceres técnicos dentro de sua 
área de atuação.

Art. 4º São condições para o exercício da profis-
são de Podólogo: 

I – Ser portador de certificado de conclusão do 
ensino médio ou equivalente; 

II – Possuir diploma de habilitação profissional 
expedido por escolas que ministram cursos de gra-
duação em Podologia conforme orientação da Lei de 
Diretrizes e Bases vigente. 

III – Manter registro nas Secretarias de Estado 
da Saúde, nos seus respectivos Centros de Vigilância 
Sanitária.

Parágrafo único – Fica assegurado o exercício da 
profissão aos Podólogos (Enfermeiro Pedicuro, Pedicuro 
e Técnico em Podologia), que estejam no desempe-
nho de suas atividades há pelo menos 5 (cinco) anos, 
devidamente registrados nos Centros de Vigilância 
Sanitária – CVS estaduais..

Art. 5º São deveres do podólogo:
I – Trabalhar com Biossegurança; higienizar lo-

cal de trabalho, usar EPI (equipamento de proteção 
individual), esterilizar instrumental, acondicionar ins-
trumentais cortantes para descarte, acondicionar lixo 
contaminado para incineração; 

II – Demonstrar competências pessoais; traba-
lhar com ética, cuidar da higiene e aparência pessoal, 
saber manipular materiais, produtos químicos e me-
dicamentos para uso no atendimento dos pacientes e 
atualizar-se profissionalmente.

Art. 6º Serão criados oportunamente os Conselhos 
Federal e Regionais de Podologia, com a finalidade de 
disciplinar e defender a classe descrita nesta lei. 

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

Justificação

O presente Projeto de Lei, que ora apresentamos, 
visa atender pleito de uma categoria que presta inesti-
máveis serviços à população e que teve seu primeiro 
registro legal na década de 30. 

Embora, desde 1981, para a formação de um 
Podólogo seja necessário curso regular em escolas 
legalmente autorizadas pelo Ministério da Educação, 
desafortunadamente até a presente data não foi regu-
lamentada essa importante profissão. 

Esses profissionais atuam de forma a melhorar 
os pés de pessoas que necessitam tratamentos, princi-
palmente os diabéticos e outras pessoas portadoras de 
podopatias. O Podólogo, também, é responsável técnico 
por consultórios podológicos, estabelecimentos comer-
ciais de podologia, laboratórios de órteses podológicas, 
distribuidora de insumos podológicos e afins. 

Pela relevância da atividade, que diz respeito 
diretamente à saúde da população, faz-se necessária 
a sua regulamentação, visando o bom desempenho 
profissional, inclusive, com a criação dos respectivos 
Conselhos Federal e Regionais, que possam fiscalizar 
esses profissionais.

Estima-se que a carência de atendimento podoló-
gico adequado atinja aproximadamente 60.000.000 de 
brasileiros. Essa situação é agravada pelo fato desses 
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profissionais concentrarem-se na esfera privada, em 
face da escassez de recursos do setor público: o não 
reconhecimento profissional impede a disponibilização 
de verbas nos orçamentos públicos.

Por outro lado, a regulamentação da profissão de 
Podólogo, restringindo-se o seu exercício às pessoas 
legalmente habilitadas, evitará que pessoas sem ne-
nhum conhecimento técnico prestem serviços nessa 
área, colocando em risco a saúde de portadores de 
patologias podológicas as mais diversas.

Pela alta relevância da matéria e estando em 
perfeita harmonia com o Verbete n.º 01 da Súmula de 
Jurisprudência da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público da Câmara dos Deputados, de 26 de 
setembro de 2.001, que versa sobre Regulamentações 
de Profissões, é que apresentamos o presente Proje-
to de Lei, esperando contar com o apoio dos ilustres 
pares para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2.005. – José 
Mentor, Deputado Federal, PT/SP.

PROJETO DE LEI Nº 6.044, DE 2005 
(Do Sr. Agnaldo Muniz)

Autoriza o Governo Federal a criar as 
Universidades Federais do Cone Sul e da 
Zona da Mata de Rondônia, por desmem-
bramento da Universidade Federal de Ron-
dônia – UNIR. 

Despacho: Às Comissões de: Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Educa-
ção e Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 
RICD); e Constituição e Justiça e de Cidadania 
(Art. 54 RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II

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

a Fundação Universidade Federal do Cone Sul – UFCS 
e a Fundação Universidade Federal da Zona da Mata 
de Rondônia – UFZMR, por desmembramento da Fun-
dação Universidade Federal de Rondônia – UNIR. 

Parágrafo único. A UFCS e a UFZMR, entidades 
de natureza pública vinculadas ao Ministério da Educa-
ção, terão sede e foro, respectivamente, nos municípios 
de Vilhena e Rolim de Moura, Estado de Rondônia.

Art. 2º A UFCS e a UFZMR terão por objetivo 
ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas 
diversas áreas do conhecimento, em especial em 
agroecologia, desenvolvimento sustentável e aprovei-
tamento dos recursos naturais da Amazônia, além de 
promover a extensão universitária.

Art. 3º A estrutura organizacional e a forma de 
funcionamento da UFCS e da UFZMR, observado o 
princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão, serão definidas nos termos desta Lei, de 
seus estatutos e das demais normas pertinentes.

Parágrafo único. Até que seja aprovado seu es-
tatuto, a UFCS e a UFZMR serão regidas pelo esta-
tuto atual da UNIR, no que couber, e pela legislação 
federal.

Art. 4º Passam a integrar a UFMZR, na data de 
publicação desta Lei, os cursos de todos os níveis da 
UNIR integrantes dos campi de Ji-Paraná, Cacoal e 
Rolim de Moura; e a UFCS, os cursos de todos os ní-
veis da UNIR integrantes do campus de Vilhena.

Parágrafo único. Os alunos regularmente ma-
triculados nos cursos ora transferidos passam auto-
maticamente, independentemente de qualquer outra 
exigência, a integrar o corpo discente da UFCS e da 
UFZMR. 

Art. 5º Ficam redistribuídos para a UFCS e a 
UFZMR, os cargos ocupados e vagos do quadro de 
pessoal da UNIR, disponibilizados para funcionamen-
to do campi de Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e 
Vilhena na data da publicação desta Lei. 

Art. 6º Ficam criados no âmbito do Ministério da 
Educação:

I – os cargos de Reitor e Vice-Reitor da UFCS 
e da UFZMR;

II – cargos efetivos de professor da carreira de 
magistério superior.

III – cargos efetivos de médico;
IV – cargos efetivos de técnico-administrativo de 

nível superior; e
V – cargos efetivos de técnico-administrativo de 

nível médio.
§ 1º Aplicam-se aos cargos a que se referem os 

incisos II a V deste artigo, as disposições do Plano 
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Em-
pregos, de que tratam a Lei nº 7.596, de 10 de abril de 
1987, a Lei nº 10.302, de 31 de outubro de 2001, bem 
como o Regime Jurídico instituído pela Lei nº 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990.

§ 2º Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo 
Federal, os Cargos de Direção – CD e Funções Gra-
tificadas – FG, necessários para compor a estrutura 
regimental da UFCS E UFZMR .

Art. 7º A administração superior da UFCS E 
UFZMR será exercida por reitores, nomeados de acor-
do com o disposto na Lei nº 9.192, de 21 de dezembro 
de 1995, e pelos respectivos conselhos universitários, 
no limite de suas respectivas competências a serem 
definidas nos estatutos e nos regimentos das novas 
instituições.
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§ 1º A presidência dos conselhos universitários 
da UFCS e da UFZMR será exercida pelos reitores 
dessas instituições.

§ 2o Os vice-reitores, nomeados de acordo com 
o disposto na Lei nº 9.192, de 1995, substituirão os 
reitores em suas faltas ou impedimentos legais e/ou 
temporários.

§ 3º O estatutos da UFCS E UFZMR disporão 
sobre a composição e as competências de seus con-
selhos universitários, de acordo com a legislação per-
tinente.

Art. 8º O patrimônio da UFCS e da UFZMR será 
constituído de:

I – bens patrimoniais da UNIR, disponibilizados 
para o funcionamento dos campi de Ji-Paraná, Cacoal, 
Rolim de Moura, para a UFZMR; e os disponibilizados 
para o campus de Vilhena, para a UFCS, sendo as 
transferências realizadas na data de publicação desta 
Lei, nos termos da legislação vigente.

II – bens e direitos que a UFCS e a UFZMR vie-
rem a adquirir ou incorporar;

III – doações ou legados que receberem; e
IV – incorporações que resultem de serviços re-

alizados pela UFCS e pela UFZMR, observados os 
limites da legislação pertinente. 

Parágrafo único. Os bens e os direitos da UFCS e 
da UFZMR serão utilizados ou aplicados exclusivamen-
te para consecução de seus objetivos, não podendo 
ser alienados, a não ser nos casos e nas condições 
permitidos em lei.

Art. 9º Os recursos financeiros da UFCS e da 
UFZMR serão provenientes de:

I – dotações consignadas no Orçamento Geral da 
União, créditos adicionais, transferências e repasses 
que lhe forem conferidos;

II – doações, auxílios e subvenções que venham 
a ser concedidos pela União, Estados e Municípios ou 
por quaisquer entidades públicas ou privadas;

III – recursos provenientes de convênios, acordos 
e contratos celebrados com entidades ou organismos 
nacionais ou internacionais, observada a regulamen-
tação a respeito;

IV – resultados de operações de crédito e juros 
bancários, nos termos da lei;

V – receitas eventuais, a título de retribuição por 
serviços prestados a terceiros, compatíveis com a fi-
nalidade da Instituição, nos termos do estatuto e Re-
gimento Interno; e

VI – taxas, anuidades e emolumentos que forem 
cobrados pela prestação de serviços educacionais, 
com observância à legislação pertinente.

Parágrafo único. A implantação da UFCS e da 
UFZMR fica sujeita à existência de dotação específica 
no orçamento da União.

Art. 10. A implantação das atividades e o conse-
qüente início do exercício contábil e fiscal da atuação da 
UFCS e da UFZMR deverá coincidir com o primeiro dia 
útil do ano civil subseqüente à publicação desta Lei.

Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – transferir saldos orçamentários da UNIR para 

a UFCS e para a UFZMR, observadas as mesmas ati-
vidades, projetos e operações especiais, com as res-
pectivas categorias econômicas e grupos de despesas 
previstos na lei orçamentária, nos exercícios em que 
as novas instituições não tenham sido incluídas como 
unidades orçamentárias naquele instrumento legal; e 

II – praticar os atos e adotar as medidas que 
se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto 
nesta Lei.

Parágrafo único. Enquanto não forem efetivadas 
as transferências autorizadas na forma do inciso I, cor-
rerão à conta dos recursos constantes no orçamento 
da União destinados à UNIR as despesas de pessoal 
e encargos, custeio e capital necessários ao funcio-
namento da UFCS e da UFZMR.

Art. 12. Enquanto não se efetivar a implantação 
da estrutura organizacional da UFCS e da UFZMR, na 
forma de seus estatutos, os cargos de Reitor e Vice-
Reitor serão providos pro tempore, pelo Ministro de 
Estado da Educação.

Art. 13. A UFCS e a UFZMR encaminharão sua 
proposta estatutária ao Ministério da Educação para 
aprovação pelas instâncias competentes, no prazo de 
cento e oitenta dias, contado da publicação desta Lei.

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação 

Este projeto de lei autoriza o Poder Executivo a 
instituir as fundações Universidade Federal do Cone 
Sul- UFCS e a Fundação Universidade Federal da 
Zona da Mata de Rondônia – UFZMR, por desmem-
bramento da Fundação Universidade Federal de Ron-
dônia – UNIR. 

A expansão da rede de ensino superior e sua 
interiorização representam importante avanço na po-
lítica de ensino superior. A criação de novas universi-
dades públicas consiste em forma de se democratizar 
o acesso à educação universitária, democratizando-se, 
portanto, a própria sociedade brasileira.

Não se pode, por outro lado, ignorar a enor-
me contribuição que o conhecimento científico tem a 
oferecer à região amazônica. De fato, a preservação 
da diversidade genética, a proteção das populações 
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indígenas e o desenvolvimento sustentável só serão 
atingidos mediante todo um aporte de conhecimento. A 
criação de novas instituições de ensino e pesquisa na 
Amazônia revela-se, portanto, como indispensável.

A criação das duas universidades públicas ocor-
rerá em região onde se concentram 50% da população 
do Estado, abrangendo 20 municípios, correspondendo 
a 50% do território estadual . As cidades escolhidas 
como sedes para as novas instituições de ensino supe-
rior são pólos dinâmicos do desenvolvimento regional, 
com destaque para a agricultura e para a pecuária.

Outro aspecto importante relativo à Rondônia 
consiste no fato de grande parte dos municípios que 
compõem os estado estarem situados na fronteira 
com a República da Bolívia e nas margens do vale 
do Rio Guaporé, o que lhe confere características que 
exigem atenção especial do ponto de vista científico 
e acadêmico, considerando-se que os espaços fron-
teiriços são áreas privilegiadas para estudos sobre 
a diversidade cultural e as relações internacionais, 
seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vis-
ta político.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2005. – Depu-
tado Agnaldo Muniz.

PROJETO DE LEI Nº 6.045, DE 2005 
(Do Sr. Agnaldo Muniz)

Torna obrigatória a inclusão de tipo 
e fator sangüíneos na carteira de identi-
dade. 

Despacho: Apense-se ao PL 308/1995.
Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Esta lei torna obrigatória a inclusão de tipo e fator 

sangüíneos na carteira de identidade
A Lei 7.116, de 29 de agosto de 1983, que dispõe 

sobre a carteira de identidade, passa a vigorar com o 
acréscimo do seguinte artigo:

Art. 5º-A. A Carteira de Identidade conterá, além 
dos elementos referidos no art. 3º desta Lei, o tipo e 
o fator sangüíneos. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A inclusão obrigatória do tipo sangüíneo na car-
teira de identidade afigura-se-nos uma medida que irá 
beneficiar a totalidade de nossa população.

Com o crescente número de acidentes de trân-
sito, cujas vítimas, em grande parte, necessitam de 

transfusão sangüínea para salvar-lhes a vida, a pronta 
identificação do tipo sangüíneo e fator RH, mediante 
simples apresentação, poderá tornar mais fácil salvar 
a sua integridade física.

Não podemos assistir à morte de nossos concida-
dãos, simplesmente por falta de informação de um item 
que é de fácil colocação na carteira de identidade.

Por tais razões, contamos com a aprovação dos 
nobres pares para esta Proposta.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2005. – Depu-
tado Agnaldo Muniz.

PROJETO DE LEI Nº 6.046, DE 2005 
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Institui o Dia Nacional dos Agentes da 
Autoridade de Trânsito.

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

Apreciação: Proposição sujeita à aprecia-
ção conclusiva pelas Comissões – art. 24, II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É instituído o Dia Nacional dos Agentes 

da Autoridade de Trânsito, a ser celebrado anual-
mente no dia 23 de setembro, em todo o território 
nacional.

Art. 2o O órgão de trânsito responsável pelas po-
líticas e pela administração nacional de trânsito pro-
moverá a divulgação do “Dia Nacional dos Agentes da 
Autoridade de Trânsito” nos meios de comunicação e 
instituirá, internamente, programas e atividades com 
vistas à comemoração da data.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação oficial.

Justificação

Em 23 de setembro de 1997 era instituído o Có-
digo Brasileiro de Trânsito através da Lei Federal nº 
9503 e com ele surgiu uma nova categoria profissional: 
os Agentes da Autoridade de Trânsito. 

Ao longo de sete anos a categoria vem crescen-
do em função do maior número de municípios que está 
assumindo seu papel no Sistema Nacional de Trânsito. 

É inegável a transformação que houve no cotidia-
no dos brasileiros com a nova lei de Trânsito, é inegável 
também como os Agentes da Autoridade de Trânsito 
se tornaram indispensáveis na administração do 
sistema e no contato direto com os seus usuários. Tal 
relacionamento do poder público com a sociedade em 
geral, traduzido nas ações dessa nova categoria, exige 
um perfeito treinamento, especialização em diversas 
áreas afins e motivação para o trabalho. 
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A motivação, intrínseca por natureza, pode ser 
induzida no profissional através de projetos, como o 
que ora justificamos, simples na sua essência, mas 
de grande importância no seu significado: a institui-
ção do Dia Nacional do Agente da Autoridade de 
Trânsito; trará um reconhecimento junto à cate-
goria que invariavelmente sofre com as cobranças da 
sociedade, com orçamentos apertados, salários baixos 
e a incompreensão natural que órgãos de fiscalização 
costumam causar. 

Sugerimos, portanto, o dia 23 de Setembro 
como Dia Nacional do Agente da Autoridade de 
Trânsito, pelas razões abaixo: 

A data coincide com a instituição do Código de Trân-
sito Brasileiro; 

A instituição do CTB também marca a instituição 
do cargo Agente da Autoridade de Trânsito; 

A data coincide com as comemorações da Se-
mana Nacional de Trânsito. 

Isto posto, é mister valorizar o profissional de 
trânsito, reconhecendo sua importância em âmbi-
to nacional ao coroar as comemorações da Semana 
Nacional de Trânsito com a celebração do dia de seu 
agente.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2005. – Depu-
tado Gonzaga Patriota, PSB/PB.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1.938, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores 
 e de Defesa Nacional)

Mensagem nº 141/2005

Aprova o texto do Tratado de Extradi-
ção entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala, celebrado em Brasília, em 20 de 
agosto de 2004.

Despacho: À Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 
54, RICD)

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

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

tradição entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guatemala, cele-
brado em Brasília, em 20 de agosto de 2004.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido Tratado bem como quaisquer 
ajustes complementares que, nos termos do inciso I do 

art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Aroldo Cedraz, Presidente.

MENSAGEM Nº 141, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

AVISO Nº 151/2005 – C. Civil

Submete, à apreciação do Congresso 
Nacional, o texto do Tratado de Extradição 
entre o Governo da República Federati-
va do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala, celebrado em Brasília, em 20 
de agosto de 2004.

Despacho: Às Comissões de: Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; e constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (mérito e art. 
54, RICD)

Apreciaçao: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

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

binado com o art. 84, inciso VIII da Constituição. sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Tratado de Extradição entre o Governo da Repú-
blica Federativa do Brasil e o Governo da República 
da Guatemala, celebrado em Brasília, 20 de agosto 
de 2004.

Brasília, 15 de março de 2005

MRE Nº 00298 DAI/DJ/DCC PAIN-BRAS-GUAT

Brasília, 1 de outubro de 2004

00001.01 1472/2004-10

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tenho a honra de elevar á alta consideração de 

Vossa Excelência o anexo texto do Tratado de Extra-
dição entre a República Federativa do Brasil e a Re-
pública da Guatemala, celebrado em Brasília, em 20 
de agosto de 2004.

2. Trata-se de importante instrumento de co-
operação jurídica entre o Brasil e a República da 
Guatemala, que permite tornar mais eficaz o com-
bate ao crime e, em especial, ao crime organizado 
transnacional. Permitirá ele a agilização da coope-
ração jurídica entre os dois Estados signatários que, 
no que se refere á extradição, é ainda realizada com 
base na reciprocidade. Se bem mantenha a via di-
plomática para a tramitação dos pleitos dessa na-
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tureza, o Acordo permite que os pedidos de prisão 
preventiva para fins de extradição sejam encaminha-
dos por intermédio da Organização Internacional 
de Polícia Criminal (INTERPOL) e, posteriormente, 
transmitidos por via diplomática. O recurso ao canal 
INTERPOL confere, rapidez, em benefício do com-
bate ao crime.

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

4. Com vistas ao encaminhamento do Tratado 
á aprovação do Poder Legislativo, submeto a Vossa 
Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Con-
gresso Nacional, juntamente com cópias autênticas 
do Tratado.

Respeitosamente, Assinado eletronicamente por: 
Celso Luiz Nunes Amorim.

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE 0 GOVERNO 
DA REPÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA RE-
PÚBLICA DA GUATEMALA

O Governo da República Federativa do Brasil e
O Governo da República da Guatemala (dora-

vante denominados “Partes”), Desejando tomar mais 
efetivos os esforços envidados crime; pelas Partes no 
Observando os princípios do respeito pela sobera-
nia e não-ingerência nos assuntos internos de cada 
uma, assim como as normas do Direito Internacional; 
e Conscientes da necessidade de empreenderem a 
mais para a extradição de criminosos foragidos no 
exterior.

Concluem o presente Tratado nos termos que 
se seguem

CAPÍTULO I 
Da Obrigação de Extraditar

ARTIGO I

Cada uma das Partes concorda em extraditar para 
a outra Parte, conforme as disposições deste Tratado 
e de acordo com o direito internacional e as normas 
internas de cada uma delas, qualquer pessoa que se 
encontre em seu território, e seja requerido pela outra 
Parte para ser processada, julgada ou para execução de 
uma pena por um delito que dê lugar a extradição.

CAPÍTULO II 
Admissibilidade

ARTIGO 2 
Dos Delitos que Dão Causa á Extradição

1. Darão causa à extradição os atos tipificados 
como delito segundo as leis da Parte requerente e da 

Parte requerida, independentemente da denominação 
dada ao crime, os quais sejam puníveis em ambas as 
Partes com pena privativa de liberdade de duração 
máxima não inferior a dois anos.

2. Quando o pedido de extradição se referir a uma 
pessoa condenada a pena privativa de liberdade pela 
Justiça da Parte requerente relativo a qualquer delito 
passível de extradição, a extradição somente deverá 
ser concedida se o restante da pena ainda a cumprir 
for de pelo menos 1 (um) ano.

3. Para os fins deste Artigo, para determinar se 
um ato é tipificado como delito segundo as leis de 
ambas as Partes:

a) não importará se as leis das Partes conside-
rem a conduta constitutiva do delito dentro da mesma 
categoria de delitos ou o denominam com a mesma 
terminologia,

b) a totalidade da suposta conduta delituosa da 
pessoa cuja extradição se solicita deverá ser levada em 
conta e não importará se, conforme as leis das Partes, 
os elementos constitutivos do delito forem distintos.

4. Quando a extradição for requerida por delitos 
contra leis relativas a impostos, aduana, controles de 
divisas ou outras matérias fiscais, a extradição não 
poderá ser negada com fundamento de que a legisla-
ção da Parte requerida não impõe ao mesmo tipo de 
tributo ou não tem uma regulamentação tributária e de 
aduanas ou controle de divisas semelhante a estabe-
lecida na legislação da Parte requerente.

5. Quando o delito tiver sido cometido fora do ter-
ritório da Parte requerente, a extradição será concedida 
quando o direito da Parte requerida previr sanções para 
um delito cometido fora de seu território em circuns-
tâncias similares. Quando o direito da Parte requerida 
não previr tal circunstância, a Parte requerida poderá, 
a seu juízo, conceder a extradição.

6. Se a solicitação de extradição se refere a vá-
rios delitos, cada um dos quais puníveis conforme o 
direito de ambas as Partes, sendo que alguns deles 
não cumprem os requisitos dos parágrafos 1 e 2 deste 
Artigo, a Parte requerida poderá conceder a extradição 
por tais delitos sempre que a pessoa seja extraditada 
por pelo menos um delito extraditável.

CAPÍTULO III 
ARTIGO 3

Da Denegação Obrigatória da Extradição
Não se concederá a extradição:
1. Quando a Parte requerida determinar que o 

delito pelo qual se solicita a extradição é um delito 
político ou delito relacionado com um delito político. A 
referência a um delito político não incluirá os seguin-
tes delitos:
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a) atentar contra a vida ou causar a morte de um 
Chefe de Estado ou de Governo ou de outras autorida-
des nacionais ou locais ou de seus familiares;

b) genocídio, crimes de guerra ou delitos contra 
a humanidade, em violação às normas do Direito In-
ternacional;

c) atos de natureza terrorista que, a título exempli-
ficativo, impliquem algumas das seguintes condutas:

I) atentado contra a vida, a integridade física ou 
a liberdade de pessoas que tenham direito à proteção 
internacional, aí incluídos os agentes diplomáticos;

II) tomada de reféns ou seqüestro de pessoas;
III) atentado contra pessoas ou bens envolvendo 

o uso de bombas, granadas, rojões, minas, armas de 
fogo, cartas ou pacotes contendo explosivos ou ou-
tros dispositivos capazes de causar perigo comum ou 
comoção pública;

IV) atos de captura ilícita de embarcações ou 
aeronaves;

V) em geral, qualquer ato não compreendido nos 
itens anteriores, cometido com o propósito de atemori-
zar uma população, classes ou setores da mesma, de 
atentar conta a economia de um país, seu patrimônio 
cultural ou ecológico, ou de realizar represálias de ca-
ráter político, racial ou religioso;

VI) a tentativa de qualquer dos delitos previstos 
neste Artigo.

2. Quando a pessoa reclamada estiver sendo 
processada ou tiver sido condenada ou absolvida no 
território da Parte requerida em razão de delito pelo 
qual se solicita a extradição.

3. Não se concederá a extradição quando a ação 
ou a pena estiverem prescritas conforme a legislação 
da Parte requerente ou da Parte requerida.

4. A alegação do fim ou motivo político não impe-
dirá a extradição se o fato constituir, principalmente, 
infração da lei comum. Neste caso, a concessão da 
extradição ficará condicionada ao compromisso for-
mal da Parte requerente de que o fim ou motivo polí-
tico não concorrerá para o agravamento da pena.

5. Quando a Parte requerida tiver fundadas razões 
para supor que o pedido de extradição foi apresentado 
com o objetivo de processar ou condenar a pessoa re-
querida por razões de raça, religião, nacionalidade, sexo 
ou opinião política, ou quando as condições possam 
ser prejulgadas por qualquer dessas razões.

6. Não se concederá a extradição da pessoa 
reclamada caso esta tenha sido condenada ou deva 
ser julgada na Parte requerente por um Tribunal de 
Exceção ou “ad hoc”.

7. Qualquer Parte tem o direito de recusar a ex-
tradição de seus nacionais.

A Parte que por essa razão não entregar seu na-
cional promoverá, a pedido da Parte requerente, seu 
julgamento, mantendo–a informada do andamento do 
processo e, finalizado, remeterá cópia da sentença.

CAPÍTULO IV 
ARTIGO 4

Da Discricionariedade para Denegar a Extradi-
ção

A extradição poderá ser indeferida nos termos des-
te Tratado em qualquer das seguintes circunstâncias:

1. Quando o delito pelo qual se solicita a extra-
dição for considerado, conforme a legislação da Parte 
requerida, como se tivesse sido cometido, em sua to-
talidade ou em parte, dentro de seu território.

2. Quando a pessoa reclamada tiver sido absolvida 
ou declarada culpada em um terceiro Estado pelo mes-
mo fato delituoso pelo qual se solícita a extradição e, se 
foi declarada culpada, a sentença imposta já tiver sido 
executada integralmente ou tomou-se inexecutável.

3. Quando, em casos excepcionais, a Parte reque-
rida, ainda levando em conta a gravidade do delito e os 
interesses da Parte requerente, considerar que, devido 
a circunstâncias pessoais da pessoa requerida, a extra-
dição seria  incompatível por razões humanitárias.

4. Quando o delito pelo qual se solicita a extradi-
ção for um delito previsto na lei militar e não constituir 
delito conforme a lei penal ordinária.

5. Em nenhum caso se concederá a extradição 
quando a pessoa reclamada for menor de 18 (dezoito) 
anos ao tempo do cometimento do fato ou dos fatos de-
lituosos que embasam o pedido. Nesse caso, a Parte 
requerida aplicará a essa pessoa as medidas corretivas 
que, de acordo com seu ordenamento jurídico, se apli-
cariam se o fato ou os fatos delituosos tivessem sido co-
metidos em seu território por um menor inimputável.

ARTIGO 5 
Do Diferimento da Entrega

Quando a pessoa cuja extradição se requer esti-
ver sujeita a processo ou cumprindo sentença na Par-
te requerida por delito distinto daquele que motiva a 
extradição, a Parte requerida poderá diferir a entrega 
até a conclusão do processo ou o cumprimento total 
ou parcial da pena imposta. A Parte requerida deverá 
informar à Parte requerente a sua decisão.

CAPÍTULO V 
Das Garantias à Pessoa do Extraditando

ARTIGO 6

1. A pessoa extraditada em virtude deste Trata-
do não poderá:
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a) ser entregue a terceiro país que a reclamar, 
salvo mediante concordância da Parte requerida; e

b) ser processada e julgada por qualquer outra 
infração cometida anteriormente, podendo, contudo, 
a Parte requerente solicitar a extensão da extradição 
concedida.

2. À pessoa extraditada será garantida ampla 
defesa, assistência de um defensor e, se necessário, 
a de um intérprete, de acordo com a legislação da 
Parte requerida.

3. Quando a qualificação do fato imputado vier a 
modificar-se durante o processo, como conseqüência 
de modificações na Lei interna da Parte requerida, a 
pessoa reclamada somente será processada ou jul-
gada na medida em que os elementos constitutivos 
do delito que correspondem à nova qualificação per-
mitam a extradição.

ARTIGO 7

A extradição não será concedida sem que a Par-
te requerente dê garantia de que será computado o 
tempo de prisão que tiver sido imposto ao reclamado 
na Parte requerida, por força da extradição.

ARTIGO 8

A Parte requerente não aplicará ao extraditado, 
em nenhum caso, pena de morte ou de pena perpétua 
privativa de liberdade.

ARTIGO 9

Quando a infração determinante de pedido de 
extradição for punível com pena de morte, prisão per-
pétua, penas atentatórias à integridade física e trata-
mentos desumanos ou degradantes, a Parte requeri-
da poderá condicionar a extradição à garantia prévia, 
dada pela Parte requerente, por via diplomática, de 
que, em caso de condenação, tais penas não serão 
aplicadas, convertendo-se as duas primeiras na pena 
máxima privativa de liberdade prevista na legislação 
da Parte requerida.

CAPÍTULO VI 
Do Procedimento

ARTIGO 10

O pedido de extradição será feito por via diplo-
mática, mediante apresentação dos seguintes docu-
mentos:

a) quando se tratar de individuo não condenado: 
original ou cópia autêntica do mandado de prisão ou 
de ato de processo criminal equivalente, emanado da 
autoridade estrangeira competente;

b) quando se tratar de condenado: original ou có-
pia autêntica da sentença condenatória e certidão de 
que a mesma não foi totalmente cumprida e do tempo 
que faltou para seu cumprimento.

Em ambos os casos:
§ 1º As peças ou documentos apresentados 

deverão conter a indicação precisa do fato imputado, 
a data e o lugar em que foi praticado, bem como da-
dos ou antecedentes necessários à comprovação da 
identidade da pessoa reclamada. Deverão ainda ser 
acompanhadas de cópias dos textos da lei aplicados 
à espécie na Parte requerente, dos que fundamentem 
a competência deste, bem como das disposições le-
gais relativas à prescrição da ação penal ou da con-
denação.

§ 2º A Parte requerente apresentará, ainda, pro-
vas ou indícios de que a pessoa reclamada ingressou 
ou permanece no território da Parte requerida.

§ 3º Se o pedido de extradição não estiver de-
vidamente instruído, a Parte requerida solicitará à 
Parte requerente que, no prazo de 60 (sessenta) dias 
corridos, contado da data do recebimento da comu-
nicação, supra as deficiências observadas. Decorrido 
esse prazo, o pedido de extradição será julgado à luz 
dos elementos disponíveis.

§ 4º Todos os documentos que forem apresenta-
dos pela Parte requerente, conforme as disposições 
deste Tratado, deverão ser autenticados e acompa-
nhados de uma tradução juramentada no idioma da 
Parte requerida.

§ 5º Como todos os documentos tramitam via 
diplomática, não será exigida a legalização.

§ 6º Em caso de recusa da extradição, a decisão 
deverá ser fundamentada, não cabendo novo pedido 
com base nos mesmos documentos que fundamen-
taram o pedido anterior.

§ 7º A Parte requerente comunicará oportuna-
mente à Parte requerida qualquer informação rela-
cionada ao processo ou à execução da pena imposta 
contra a pessoa extraditada ou a sua reextradição a 
um terceiro Estado.

ARTIGO 11 
Das Informações Complementares

1. Se a Parte requerida considerar que as infor-
mações apresentadas para fundamentar um pedido de 
extradição não forem suficientes em conformidade com 
este Tratado para conceder a extradição, essa Parte 
poderá solicitar informações complementares dentro 
do prazo que especifique.

2. Se a pessoa cuja extradição for solicitada se 
encontrar detida e a informação complementar recebida 
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não for suficiente em conformidade com este Tratado, 
ou se não for recebida dentro do prazo especificado, a 
pessoa poderá ser colocada em liberdade. A liberação 
não precluirá o direito da Parte requerente de formular 
um novo pedido de extradição.

3. Quando a pessoa for colocada em liberdade 
conforme o parágrafo 2, a Parte requerida deverá no-
tificar a Parte requerente o mais breve possível.

CAPÍTULO VII

ARTIGO 12 
Da Prisão Preventiva

1. A Parte requerente poderá solicitar, em caso 
de urgência, a prisão preventiva do reclamado, assim 
como a apreensão dos objetos relativos ao delito. O 
pedido deverá conter a declaração da existência de um 
dos documentos enumerados no Artigo 10.

2. O pedido poderá ser transmitido por meio de 
telégrafo, fax ou qualquer outro meio que proporcione 
um registro escrito, via diplomática.

3. A pessoa detida deverá ser colocada em liber-
dade se a Parte requerente não apresentar o pedido 
de extradição acompanhado dos documentos especi-
ficados no Artigo 10 dentro de sessenta (60) dias cor-
ridos após a notificação da prisão preventiva à Parte 
requerente, sem prejuízo de se iniciar um novo processo 
objetivando a extradição da pessoa requerida caso os 
documentas sejam recebidos após esse prazo.

CAPÍTULO VIII

ARTIGO 13 
Da Extradição Simplificada ou Voluntária

A Parte requerida poderá conceder imediatamen-
te a extradição se a pessoa reclamada, com a devida 
assistência jurídica e perante a autoridade judiciária da 
Parte requerida, declarar sua expressa anuência em 
se entregar a Parte requerente, depois de haver sido 
informada de seu direito a um procedimento formal de 
extradição e da proteção que tal direito encerra.

CAPÍTULO IX

ARTIGO 14 
Dos Pedidos Concorrentes

1. No caso de pedidos de extradição concor-
rentes, referentes a uma mesma pessoa, a parte re-
querida determinará a qual dos referidos estados se 
concederá a extradição, e notificará sua decisão aos 
estados requerentes.

2. Quando os pedidos se referirem a um mesmo 
delito, a parte requerida deverá dar preferência na se-
guinte ordem:

a) ao Estado em cujo território se houver come-
tido o delito;

b) ao Estado em cujo território tenha residência 
habitual a pessoa reclamada;

c) ao Estado que primeiro apresentou o pedido.
3. Quando os pedidos se referirem a delitos dis-

tintos, a parte requerida, segundo sua legislação, dará 
preferência ao Estado que tenha jurisdição relativa-
mente ao delito mais grave. Havendo igual gravidade, 
dar-se-á preferência ao Estado que primeiro apresen-
tou o pedido.

CAPÍTULO X

ARTIGO 15 
Da Entrega do Extraditando

1. Tão logo seja proferida uma decisão sobre o 
pedido de extradição, a parte requerida deverá comu-
nicar à parte requerente pela via diplomática.

2. A parte requerida deverá entregar a pessoa 
reclamada às autoridades competentes da parte re-
querente, em um local do território da parte requerida 
acordado por ambas partes.

3. A parte requerente retirará a pessoa recla-
mada do território da parte requerida no prazo de 60 
(sessenta) dias corridos contados a partir da data do 
recebimento da comunicação. Se a pessoa reclama-
da não tiver sido retirada no prazo aludido, a parte re-
querida colocará a pessoa reclamada em liberdade. A 
parte requerida recusará sua extradição pelo mesmo 
fato delituoso.

4. Em caso de força maior ou de enfermidade 
grave, devidamente comprovada, que impeça ou seja 
obstáculo à entrega ou à recepção da pessoa recla-
mada, tal circunstancia será informada à outra parte, 
antes do vencimento do prazo previsto no parágrafo 
anterior, podendo-se acordar uma nova data para a 
entrega e recepção.

ARTIGO 15 
Da Entrega de Valores, Objetos e Documentos

1. Caso se conceda a extradição, os valores, 
objetos e documentos que se encontrem na parte re-
querida e que sejam produto do delito ou que possam 
servir de prova serão entregues à parte requerente, 
se este solicitar. A entrega dos referidos bens estará 
subordinada à lei da Parte requerida e aos direitos de 
terceiros porventura afetados.
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2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 deste 
Artigo, tais valores, objetos ou documentos serão en-
tregues à parte requerente, se esta o solicitar, mesmo 
em caso de não se poder levar a efeito a extradição 
em conseqüência de morte ou fuga da pessoa recla-
mada.

3. Quando a lei da parte requerida ou o direito de 
terceiros afetados assim o exigirem, os valores, objetos 
e documentos serão devolvidos sem qualquer ônus à 
parte requerida, se esta solicitar.

4. Caso os valores, objetos e documentos se fa-
çam necessários à instrução de processo penal em 
andamento, a parte requerida poderá conservá-los 
pelo tempo necessário.

CAPÍTULO XI

ARTIGO 17 
Do Princípio da Especialidade

1. A pessoa entregue não será detida, julgada 
nem condenada, no território do Estado parte reque-
rente, por outros delitos cometidos previamente à data 
do pedido de extradição, e não contidos nesta, salvo 
nos seguintes casos:

a) quando a pessoa extraditada, podendo aban-
donar o território da parte ao qual foi entregue, nele 
permanecer voluntariamente por mais de 45 (quarenta 
e cinco) dias corridos após sua libertação definitiva ou 
a ele regressar depois de tê-lo abandonado;

b) quando as autoridades competentes da parte 
requerida consentirem na extensão da extradição para 
fins de detenção, julgamento ou condenação da referida 
pessoa em função de qualquer outro delito.

2. Para tal efeito, a parte requerente deverá en-
caminhar à parte requerida pedido formal de extensão 
da extradição, cabendo à parte requerida decidir se a 
concede. O referido pedido deverá ser acompanhado 
dos documentos previstos no Artigo 10 deste Acordo, 
e de declaração judicial sobre os fatos que motivaram 
o pedido de extensão, prestada pelo extraditado com 
a devida assistência jurídica.

CAPÍTULO XII

ARTIGO 18 
Do Trânsito

1. O trânsito, pelo território de qualquer das par-
tes, de pessoa entregue por terceiro Estado a uma 
delas e que não seja nacional do país de trânsito, será 
permitido mediante simples solicitação feita por via di-
plomática, acompanhada da apresentação, em original 

ou cópia autêntica, do documento pelo qual o Estado 
de refugio tiver concedido a extradição.

2. O trânsito poderá ser recusado por graves ra-
zões de ordem pública, ou quando o fato que deter-
minou a extradição seja daqueles que, segundo este 
Tratado, não a justificariam.

3. Não será necessário solicitar o trânsito de ex-
traditando quando se empreguem meios de transporte 
aéreo que não preveja pouso em território do Estado de 
Trânsito, ressalvado o caso de aeronaves estatais.

CAPÍTULO XIII

ARTIGO 19 
Dos Gastos

1. A parte requerida arcará com os gastos que se 
realizarem em sua jurisdição com os procedimentos 
originados de um pedido de extradição.

2. A parte requerida arcará com os gastos incor-
ridos em seu território decorrentes da detenção da 
pessoa cuja extradição se solicita ou o seqüestro e 
entrega de objetos, valores e documentos.

3. A parte requerente arcará com os gastos do 
traslado da pessoa cuja extradição seja concedida, 
desde a entrega no território da parte requerida e os 
gastos decorrentes do trânsito.

CAPITULO XIV

ARTIGO 20 
Da Solução de Controvérsias

As controvérsias que surjam entre as Partes sobre 
as disposições contidas no presente Tratado serão re-
solvidas mediante negociações diplomáticas diretas.

CAPITULO XV

ARTIGO 21 
Das Disposições Finais

Excepcionalmente, e com a devida fundamen-
tação, a parte requerida poderá denegar o pedido de 
extradição quando o seu cumprimento for contrário 
à segurança, à ordem pública ou a outros interesses 
essenciais da Parte requerida.

ARTIGO 22

O presente Tratado é sujeito à ratificação e en-
trará em vigor 30 (trinta) dias após a troca dos instru-
mentos de ratificação.

ARTIGO 23

O presente Tratado vigorará por tempo indeter-
minado.
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ARTIGO 24

Cada parte pode, a qualquer momento, denun-
ciar o presente Tratado. A denúncia terá efeito 6 (seis) 
meses após a data em que a outra parte tenha rece-
bido a respectiva notificação, exceto para os pedidos 
de extradição cuja tramitação já tenha iniciado naque-
la data, os quais deverão ser concluídos nos termos 
deste Tratado.

Firmado em Brasília, aos 20 dias do mês de 
agosto de 2004, em dois exemplares originais, nos 
idiomas português e espanhol, sendo ambos textos 
igualmente autênticos.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil 
– Celso Amorim, Ministro de Estado das Relações 
Exteriores. 

Pelo Governo da República da Guatemala – Jorge 
Briz Abularach, Ministro das Relações Exteriores.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES 
 E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

Em conformidade com o art. 49, inciso I, da Cons-
tituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da República, por meio da mensagem em epígrafe, 
acompanhada de exposição de motivos do Ministro 
das Relações Exteriores, submete à apreciação do 
Congresso Nacional o texto do Tratado de Extradição 
entre o Governo da República Federativa do Brasil e 
o Governo da República da Guatemala, celebrado em 
Brasília, em 20 de agosto de 2004.

O art. 1º do compromisso internacional sob co-
mento dispõe que, a requerimento de uma das par-
tes, a outra concordará em extraditar qualquer pessoa 
que se encontre em seu respectivo território para ser 
processada, julgada ou para a execução de sentença 
penal condenatória.

Darão causa à extradição, independente da de-
nominação, os atos tipificados como crimes segundo 
as leis das partes requerente e requerida, aos quais 
sejam atribuídos penas privativas de liberdade de du-
ração máxima não inferior a dois anos. Quando a ex-
tradição solicitada recair sobre pessoa condenada, o 
Estado requerido somente a deferirá se o restante da 
pena a cumprir for de pelo menos um ano.

O item 4, do art. 2º, dispõe sobre a extradição 
fundada em delitos de natureza tributária, aduaneira 
e de controle de divisas. Nesse sentido, as partes se 
comprometem a extraditar os que tenham praticado tais 
condutas, ainda que a legislação do Estado requerido 
não estabeleça o mesmo tipo de tributo ou não possua 

regulamentação tributária, aduaneira ou de evasão 
de divisas semelhante à estabelecida na legislação 
da parte requerente.

O art. 3º do instrumento disciplina os casos em 
que não será concedida a extradição. Em primeiro lugar, 
cumpre ressaltar que a extradição não será concedida 
quando alicerçada em delito de natureza política. O 
texto não considera crimes políticos, além de outros 
previstos no art. 3º: a) atentar contra a vida ou causar 
a morte de um Chefe de Estado ou de Governo, de ou-
tras autoridades nacionais e locais; b) genocídio, crimes 
de guerra ou delitos contra a humanidade; c) atos de 
natureza terrorista, assim considerados a tomada de 
reféns e o seqüestro de pessoas, atentados à bomba, 
armas de fogo ou outros explosivos e a captura ilícita 
de embarcações e aeronaves.

Também não será deferida a extradição, quan-
do, pelo mesmo fato, a pessoa recamada estiver sen-
do processada, ou tiver sido condenada ou absolvi-
da no território da parte requerida pelo mesmo crime 
que fundamentar o pedido extradicional. Além disso, 
negar-se-á extradição caso a pessoa reclamada não 
possa mais ser punida, em função da prescrição da 
ação ou da pena, de acordo com a legislação interna 
de qualquer das partes.

De outra parte, também será negado o pedido 
de extradição, quando a pessoa reclamada deva ser 
julgada, na parte requerente, perante um Tribunal de 
exceção ou ad hoc, ou quando a parte requerida tiver 
fundadas razões para crer que o pedido foi apresen-
tado com o objetivo de processar ou condenar a pes-
soa por motivo de raça, religião, sexo, nacionalidade 
ou opinião política.

É facultado a qualquer das partes recusar a ex-
tradição de seus nacionais. Nesse caso, a pedido da 
parte requerente a parte requerida se compromete a 
promover os respectivos julgamentos, nos termos do 
item 7, do art. 3º.

Em nenhuma hipótese, será concedida extradição 
de pessoa menor de dezoito anos, ao tempo do come-
timento do crime. Nesse caso, a parte requerida deverá 
aplicar as medidas corretivas preceituadas aos fatos 
delituosos praticados por menores inimputáveis.

A pessoa extraditada não poderá ser entregue 
a terceiro país que a reclamar. Além disso, ela não 
poderá ser processada ou julgada por outra infração 
cometida anteriormente, podendo a parte requerente 
solicitar a extensão da extradição concedida.

Ao extraditando será garantida ampla defesa, a 
assistência de um defensor e, se necessário, a pre-
sença um intérprete, de acordo com as legislações 
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internas das partes. Em qualquer hipótese, não será 
aplicada ao extraditando pena de morte ou perpétua 
privativa de liberdade.

O pedido de extradição deverá ser apresentado 
por via diplomática. As peças e documentos encami-
nhados pela parte requerente deverão conter a indi-
cação precisa do fato imputado, a data e o lugar onde 
foi praticado, dados ou antecedentes necessários à 
identificação da pessoa reclamada, cópia dos textos 
da lei aplicados à espécie, bem como as disposições 
legais referentes à prescrição da ação penal ou da con-
denação. Os documentos que acompanham o pedido 
deverão ser autenticados e acompanhados de uma 
tradução juramentada na língua da parte requerida.

Quando se cuidar de indivíduo não condenado, 
ao pedido de extradição deverá ser anexado original 
ou cópia autenticada do mandado de prisão ou do ato 
processual equivalente. Na hipótese de haver conde-
nação, o tratado exige que o pedido se faça acompa-
nhar de original ou cópia autêntica da sentença con-
denatória e certidão de que esta não foi integralmente 
cumprida.

Caso a extradição seja negada, a parte requerida 
deverá fundamentar sua decisão, sendo vedado novo 
pedido, formulado com base nos mesmos documentos 
que originaram o anterior.

Havendo urgência, a parte requerente poderá so-
licitar a prisão preventiva do extraditando, bem como a 
apreensão dos objetos relativos ao delito. O pedido de 
prisão preventiva será feito por via diplomática e po-
derá ser efetivado por telégrafo, fax ou qualquer outro 
meio que proporcione um registro escrito. A pessoa 
detida será posta em liberdade se a parte requerente 
deixa de apresentar o pedido de extradição no prazo 
de sessenta dias, contados a partir da notificação da 
parte requerente da prisão preventiva.

O art. 13 disciplina o que convencionou denominar 
“extradição simplificada ou voluntária”, que ocorrerá se a 
pessoa reclamada, devidamente assistida por assessor 
jurídico e perante a autoridade policial da parte reque-
rida, declarar sua expressa anuência em se entregar à 
parte requerente. Nesse caso, é importante ressaltar 
que o extraditando deverá ser informado de que tem 
direito a um processo formal de extradição.

O artigo 14 do tratado dispõe sobre a hipótese 
de pedidos de extradição concorrentes. No caso de 
pedidos concernentes a um mesmo delito, a parte re-
querida dará prioridade ao pedido do Estado onde foi 
praticado o delito. Quando se referirem a crimes distin-
tos, a parte requerida, de acordo com a sua lei, dará 
preferência ao Estado que tenha jurisdição sobre o 
delito mais grave; caso os delitos sejam considerados 

igualmente graves, será dada prioridade ao Estado 
que primeiro requerer a extradição.

Deferido o pedido de extradição, a parte reque-
rente deverá retirar o extraditando do território da par-
te requerida no prazo de sessenta dias, contados a 
partir da data do recebimento da comunicação. Se a 
pessoa reclamada não for retirada nesse prazo, ela 
deverá ser libertada.

As despesas com os procedimentos originados 
de um pedido de extradição serão custeadas pela par-
te requerida, inclusive as decorrentes da detenção da 
pessoa reclamada. Por seu turno, as despesas com 
o traslado do extraditando serão pagas pela parte re-
querente.

A entrega dos bens, valores, objetos e documen-
tos que se encontrem na parte requerida e sejam pro-
duto do delito, ou que possam servir de meio de prova, 
serão entregues à parte requerente. Essa devolução 
será regulada pela lei da parte requerida, devendo ser 
respeitados os direitos de terceiros.

As controvérsias oriundas desse tratado serão 
resolvidas mediante negociações diplomáticas diretas. 
Em conformidade com o art. 22, o compromisso sob 
exame entrará em vigor trinta dias após a troca dos 
instrumentos de ratificação.

Por derradeiro, é preciso ressaltar que excepcio-
nalmente, a parte requerida poderá negar o pedido 
de extradição, quando seu cumprimento for contrário 
à segurança, à ordem pública ou a outros interesses 
essenciais desse Estado.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

A celebração de tratados de extradição en-
tre as nações remonta à Antigüidade. Até o sé-
culo XVIII, esses tratados tinham por finalidade a 
entrega de pessoas acusadas de praticar crimes 
políticos. Somente a partir do século XIX, os ins-
trumentos de extradição começam ostentar suas 
características atuais, disciplinando a entrega de 
criminosos comuns e proibindo de extradição os 
criminosos políticos. Atualmente, os tratados de 
extradição representam um valioso instrumento de 
cooperação judiciária internacional, especialmente 
no combate aos delitos praticados por organizações 
criminosas cujas ações ultrapassam as fronteiras 
dos Estados.

O tratado de extradição entre o Brasil e a Guatemala, 
ora examinado, comporta alguns dispositivos consagrados 
nos textos internacionais de sua espécie. Nesse sentido, 
o Estado requerente poderá requerer o envio de pessoa 
processada criminalmente no seu território (o que se con-
vencionou denominar “extradição instrutória”), bem como 
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o daquela que já tiver sido condenada à pena privativa 
de liberdade (chamada “extradição executória”).

Também é importante destacar que o compromis-
so internacional sob análise consagra dois princípios 
que regem o instituto da extradição, a saber: o “princí-
pio da especialidade”, segundo o qual o indivíduo só 
pode ser julgado pelo delito que fundamenta o pedido 
extradicional (art. 17); e o “princípio da identidade”, 
que somente autoriza a extradição quando o ato for 
tipificado como crime nas leis das partes requerente 
e requerida (art. 2º, item 1).

Sem pretender desmerecer o trabalho dos ilus-
tres negociadores, entendemos que a questão da ex-
tradição de nacionais poderia ter sido disciplinada de 
modo mais consentâneo com o tratamento constitu-
cional dado à matéria. O item 7, do art. 3º, do tratado 
dispõe que “qualquer parte tem o direito de recusar 
a extradição de seus nacionais”. Tal redação poderá 
levar o intérprete menos atento a concluir que, nesse 
caso, a recusa do pedido de extradição ficará a critério 
do Estado requerente, o que não se harmoniza com a 
legislação brasileira. Com efeito, o art. 5º, inciso LI, da 
Constituição Federal é taxativo ao dispor que “nenhum 
brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em 
caso de crime comum, praticado antes da naturaliza-
ção, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”.

Por seu turno, a prescrição da pretensão puni-
tiva está tratada de modo conveniente no item 3, do 
art. 3º, do compromisso internacional, ao incorporar 
entendimento consolidado pela jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal, que tem negado pedido de 
extradição quando a ação ou a pena estiverem pres-
critas de acordo com a legislação interna de qualquer 
uma das partes.

Em face de todo o exposto e não obstante as 
considerações feitas ao item 7 do art. 3º, nosso voto 
é pela aprovação do texto do Tratado de Extradição 
entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo da República da Guatemala, celebrado 
em Brasília, em 20 de agosto de 2004, nos termos do 
projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, – Deputada Terezinha Fer-
nandes, Relatora.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº  , DE 2005

Aprova o texto do Tratado de Extradi-
ção entre o Governo da República Federa-
tiva do Brasil e o Governo da República da 
Guatemala, celebrado em Brasília, em 20 de 
agosto de 2004.

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

tradição entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República da Guatemala, cele-
brado em Brasília, em 20 de agosto de 2004.

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

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

Sala da Comissão, – Deputada Terezinha Fer-
nandes, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe-
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi-
nou unanimemente pela aprovação da Mensagem nº 

141/2005, nos termos do projeto de decreto legislativo 
que apresenta, acatando o parecer da relatora, Depu-
tada Terezinha Fernandes.

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

Nilson Mourão – Vice-Presidentes, André Costa, 
André de Paula, André Zacharow, Antonio Carlos 
Pannunzio, Arnon Bezerra, Dimas Ramalho, Francis-
co Rodrigues, Itamar Serpa, João Herrmann Neto, 
Lincoln Portela, Marcos de Jesus, Terezinha Fernan-
des, Antonio Carlos Mendes Thame, Francisco Dor-
nelles, Jair Bolsonaro, Júnior Betão, Paulo Afonso e 
Zico Bronzeado.

Plenário Franco Montoro, 5 de outubro de 2005. 
– Deputado Aroldo Cedraz, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.942, DE 2005 

(Da Comissão de Relações Exteriores  
e de Defesa Nacional) 

Mensagem nº 534/2005 
Aviso nº 840/2005 – C. Civil

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Sudão, celebrado em Brasília, em 
11 de maio de 2005.

Despacho: Às Comissões de: Desen-
volvimento econômico, Indústria e Comércio; 
Finanças e Tributação (Mérito e art. 54, RICD); 
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e Constituição e Justiça e Cidadania (art. 54 
RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Técnica entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República do Sudão, 
celebrado em Brasília, em 11 de maio de 2005.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam resul-
tar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer 
ajustes complementares que, no inciso I do art. 49 da 
Constituição Federal, acarretem encargos ou compro-
missos gravosos ao patrimônio nacional.

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

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Aroldo Cedraz, Presidente.

MENSAGEM Nº 534, DE 2005 
(Do Poder Executivo) 

Aviso nº 840/2005 – C. Civil

Submete à consideração do Congres-
so Nacional o texto do Acordo de Coopera-
ção Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Sudão, celebrado em Brasília, em 
11 de maio de 2005.

Despacho: Às Comissões de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional; Desenvolvi-
mento Econômico, Indústria e Comércio; Fi-
nanças e Tributação (Mérito e art. 54, RICD) 
e Constituição e Justiça e de Cidadania(art. 
54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

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

binado com o art. 84, inciso VIII, da Constituição, sub-
meto à elevada consideração de Vossas Excelências, 
acompanhado de exposição de motivos do Senhor 
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto 
do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República do Sudão, celebrado em Brasília, 11 de 
maio de 2005.

Brasília, 11 de agosto de 2005. – Luiz Inácio 
Lula da Silva.

EM Nº 200/ABC/DAI/DAF III/MRE – PAIN-BRAS-
SUDA

Brasília, 15 de junho de 2005

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o 

anexo texto do Acordo de Cooperação Técnica entre 
o Governo da República Federativa do Brasil e o Go-
verno do Sudão, assinado em Brasília em 11 de maio 
de 2005, por ocasião da visita do Ministro de Relações 
Exteriores daquele país.

2. O acordo em pauta, de especial importância por 
ser o primeiro instrumento celebrado entre o Brasil e o 
Sudão, visa sistematizar a cooperação técnica entre os 
dois países, como apoio aos esforços internos para con-
cretizar os objetivos de desenvolvimento econômico e so-
cial. Nesse sentido, ressalta a implementação de projetos 
conjuntos em áreas que sejam de interesse comum.

3. A cooperação técnica prevista no documento 
poderá envolver instituições do setor público e priva-
do, assim como organizações não-governamentais de 
ambos os países. Para tanto, poderão ser convocadas 
reuniões entre as partes, quando necessário, para as-
segurar a implementação do acordo.

4. Com vistas ao encaminhamento do assunto à 
apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa Exce-
lência o projeto de mensagem ao Congresso Nacional, 
juntamente com as cópias autenticadas do acordo.

Respeitosamente . –  Assinado eletronicamente  
por, Celso Luiz Nunes Amorim.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O 
GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA-

SIL, E O GOVERNO DA REPÚBLICA DO SUDÃO

O Governo da República Federativa do Brasil
e 
O Governo da República do Sudão
(doravante denominados “Partes Contratan-

tes”),
Reconhecendo o interesse de fortalecer os laços 

de amizade existentes entre seus povos;
Considerando o interesse mútuo de aperfeiçoar 

desenvolvimento social e econômico de seus respec-
tivos países;

Reconhecendo as vantagens recíprocas resultan-
tes de uma cooperação áreas de interesse comum;

Desejosos de desenvolver a cooperação que es-
timule o progresso técnico; Acordam o seguinte:

ARTIGO I

O presente Acordo de Cooperação Técnica, dora-
vante denominado “Acordo”, tem por objeto promover a 
cooperação técnica nas áreas consideradas prioritárias 



51388 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

pelas Partes Contratantes, que serão oportunamente 
determinadas.

ARTIGO II

1. A implementação da cooperação técnica sob 
a égide deste Acordo será feita em conformidade com 
programas, projetos e atividades de cooperação téc-
nica, objeto de ajustes complementares.

2. Igualmente, por meio de ajustes complemen-
tares, serão definidas as instituições executoras, os 
órgãos coordenadores e os insumos necessários à 
implementação dos mencionados programas, proje-
tos e atividades.

3. As Partes Contratantes poderão considerar 
a participação de instituições dos setores público e 
privado, assim como de organizações não-governa-
mentais de ambos os países nos programas, projetos 
e atividades a serem desenvolvidos ao amparo do 
presente Acordo.

4. As Partes Contratantes poderão, em conjunto 
ou separadamente, buscar o financiamento necessá-
rio à execução dos programas, projetos e atividades 
aprovados a fundos próprios de organismos interna-
cionais, fundos, programas regionais e internacionais 
e outros doadores.

ARTIGO III

1. Serão convocadas reuniões entre representan-
tes das Partes Contratantes para tratar de assuntos 
pertinentes aos programas, projetos e atividades de 
cooperação técnica, tais como:

a) avaliar e definir áreas comuns prioritárias em 
que seria viável a implementação de cooperação téc-
nica;

b) definir mecanismos e procedimentos a serem 
adotados pelas Partes Contratantes;

c) examinar e aprovar Plano de Trabalho;
d) analisar, aprovar e implementar programas, 

projetos e atividades de cooperação técnica; e
e) avaliar os resultados da execução dos progra-

mas, projetos e atividades implementados no âmbito 
deste Acordo.

2. O local e data das reuniões mencionadas no pa-
rágrafo anterior serão definidos por via diplomática.

ARTIGO IV

Cada uma das Partes Contratantes garantirá que 
os documentos, informações e outros conhecimentos 
obtidos em decorrência da implementação deste Acor-
do não sejam divulgados, nem transmitidos a terceiros 

sem o prévio consentimento por escrito da outra Parte 
Contratante.

ARTIGO V

Cada uma das Partes Contratantes assegurará 
ao pessoal enviado ao seu território pela outra Parte 
Contratante, no âmbito do presente Acordo, todo o 
apoio logístico necessário, bem como aquele relativo 
à sua instalação, facilidades de transporte e acesso à 
informação indispensável para o cumprimento de suas 
funções específicas.

ARTIGO VI

Cada Parte Contratante concederá ao pessoal 
designado pela outra Parte Contratante para exercer 
suas funções no seu território, no âmbito do presen-
te Acordo, bem como aos seus dependentes legais, 
desde que não sejam nacionais do Pais anfitrião, nem 
nele residam em caráter permanente:

a) visto oficial, solicitado por via diplomática, com 
emissão de carteira de identidade para seu portador, 
quando este permanecer por mais de 180 (cento e 
oitenta) dias no País anfitrião, no âmbito de suas atri-
buições na cooperação técnica;

b) isenção de tributos aduaneiros, desde que não 
constituam despesas de armazenagem, transporte e 
outras relativas a serviços análogos, dos bens de uso 
doméstico e pessoais, destinados à primeira instala-
ção, assim como um veículo para uso pessoal, trazido 
em seu nome, sendo que este direito pode ser subs-
tituído pelo da aquisição livre de impostos, de veículo 
de fabricação nacional. A fruição da isenção prevista 
nesta alínea condiciona-se à permanência no Pais an-
fitrião por prazo superior a 180 dias. A transferência, a 
qualquer título, dos bens importados ou adquiridos no 
mercado interno com base na isenção prevista nesta 
alínea está condicionada à observância da legislação 
do País anfitrião;

c) idêntica isenção àquela prevista na alínea b, 
deste Artigo, quando da reexportação dos referidos 
bens;

d) isenção de impostos quanto a salários a cargo 
da instituição da Parte Contratante que os enviou. No 
caso de remunerações e diárias pagas pela instituição 
que os recebe, será aplicada a legislação do país anfi-
trião, observados os acordos de bitributação eventual-
mente firmados entre as Partes Contratantes;

e) facilidades de repatriação em situação de 
crise;
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f) imunidade de jurisdição por palavras faladas 
ou escritas e por todos os demais atos praticados no 
exercício de suas funções; e

g) isenção de responsabilidade civil que, de con-
formidade com suas leis, puderem surgir por danos que 
causarem a terceiros em seus respectivos territórios 
por atos praticados no desempenho das funções que 
lhes tiverem sido atribuídas em cumprimento do pre-
sente Acordo e dos Ajustes Complementares, exceto 
em caso de dolo ou culpa. A referida isenção de res-
ponsabilidade civil não é extensiva às ações por danos 
e prejuízos causados por acidente em que esteja en-
volvido veículo de sua propriedade ou que utilize. De 
acordo com as leis e regulamentos do País anfitrião, 
tais veículos deverão ter seguro contra terceiros.

ARTIGO VII

1. A seleção do pessoal será feita pela Parte 
Contratante que o envie e deverá ser aprovada pela 
Parte Contratante que o recebe.

2. O pessoal enviado por uma Parte Contratante 
ao território de outra Parte Contratante no âmbito do 
presente Acordo deverá atuar em função do estabele-
cido em cada programa, projeto ou atividade e estará 
sujeito às leis e regulamentos vigentes no território 
do país anfitrião, ressalvado o disposto no Artigo VI 
do presente Acordo.

ARTIGO VIII

1. Serão isentos dos tributos aduaneiros, desde 
que não constituam despesas de armazenamento, 
transporte e outras relativas a serviços análogos, os 
bens, equipamentos e materiais eventualmente forneci-
dos, a qualquer título, por uma das Partes Contratantes 
à outra, para execução de programas, projetos e ativi-
dades desenvolvidos no âmbito deste Acordo.

2. Ao término dos programas, projetos e ativi-
dades, todos aqueles equipamentos e materiais que 
não tiverem sido doados pela Parte Contratante que 
os forneceu, serão reexportados com a isenção pre-
vista neste artigo.

3. A transferência, a qualquer título, dos bens 
importados com isenção prevista neste artigo fica 
condicionada à observância da legislação do País 
anfitrião.

ARTIGO IX

1. O presente Acordo terá vigência de 5 (cinco) 
anos, e será automaticamente prorrogado por perío-
dos iguais e sucessivos, a menos que uma das Par-

tes Contratantes manifeste à outra Parte Contratante, 
por via diplomática, sua intenção de denunciá-lo. A 
denúncia surtirá efeito 6 (seis) meses depois da data 
de recebimento da respectiva notificação.

2. Em caso de denúncia do presente Acordo, os 
programas, projetos e atividades em execução não 
serão afetados, salvo quando as Partes Contratantes 
convierem diversamente, por escrito.

ARTIGO X

1. Cada uma das Partes Contratantes notifica-
rá a outra Parte Contratante, por via diplomática, do 
cumprimento das formalidades legais internas neces-
sárias à entrada em vigor do presente Acordo, que 
terá vigência a partir da data de recebimento da última 
dessas notificações.

2. O presente Acordo poderá ser emendado, 
de comum acordo entre as panes contratantes, e em 
conformidade com os termos do parágrafo 1º deste 
Artigo.

ARTIGO XI

As controvérsias surgidas na implementação do 
presente Acordo serão dirimidas por todos os meios 
pacíficos e amigáveis admitidos no direito público 
internacional, privilegiando-se a realização de nego-
ciações diretas entre as Partes Contratantes.

Feito em Brasília, 11 de maio de 2005, em dois 
exemplares originais, em português e inglês, sendo 
ambos os textos igualmente autênticos. Em caso de 
divergência de interpretação, o texto em inglês deve-
rá prevalecer.

Pelo Governo da República Federativa do Brasil, 
Celso Amorim, Ministro de Estado das Relações Exte-
riores. – Pelo Governo da República do Sudão, Mustafa 
Osman Ismail, Ministro das Relações Exteriores.

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES  
E DE DEFESA NACIONAL

I – Relatório

Examinamos nesta Comissão a Mensagem em 
epigrafe que encaminha à apreciação do Congresso 
Nacional o texto do Acordo de Cooperação Técnica en-
tre o Governo da República Federativa do Brasil e o

Governo da República do Sudão, celebrado em 
Brasília, 11 de maio de 2005.

O presente Acordo visa a promover a coope-
ração técnica entre os dois países em áreas que 
sejam de interesse comum. Os programas, projetos 
e atividades de cooperação técnica, bem como as 
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instituições executoras, os órgãos coordenadores 
e os insumos necessários, serão objeto de ajustes 
complementares. Está prevista a realização de reu-
niões entre representantes das Partes Contratantes 
para tratar de assuntos pertinentes à cooperação, 
como avaliar e definir áreas prioritárias, mecanis-
mos e procedimentos a serem adotados; examinar 
e aprovar Plano de Trabalho; avaliar os resultados 
da execução dos referidos programas, projetos e 
atividade implementadas.

Prevê ainda o texto do Acordo que cada Parte 
Contratante concederá ao pessoal designado pela 
outra Parte para atividades no âmbito do Acordo 
o visto oficial necessário e as isenções tributárias, 
de impostos e imunidades necessárias: isenção de 
tributos aduaneiros para bens destinados à primeira 
instalação e para a sua reexportação; isenção de 
impostos quanto a salários a cargo da instituição 
da Parte Contratante que os enviou; facilidades de 
repatriação em situação de crise; imunidade de ju-
risdição por palavras faladas ou escritas e por todos 
os demais atos praticados no exercício de suas fun-
ções; e isenção de responsabilidade civil por atos 
praticados no desempenho de suas funções.

O presente Acordo terá vigência de cinco anos e 
será automaticamente prorrogado a menos que uma 
das Partes o denuncie.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Acordo em tela é o primeiro ato assinado entre 
o Brasil e o Sudão, tendo sido concluído no bojo da 
Cúpula dos Países da América do Sul e Países Árabes, 
realizada em Brasília no primeiro semestre de 2005. 
Trata-se de ato internacional em perfeita sintonia com 
a diretriz da política externa brasileira de ampliação e 
diversificação de parcerias políticas e econômicas.

O Sudão é o maior pais da África em dimensões 
territoriais e faz fronteira com importantes estados afri-
canos, como a Líbia, o Egito, Uganda, Congo, entre 
outros. A população do País é composta de uma multi-
plicidade de grupos étnicos e religiosos e ainda enfrenta 
conflitos internos que se arrastam há décadas.

Com a assinatura do presente Acordo, Brasil e 
Sudão poderão desenvolver uma cooperação técnica 
que deverá contribuir para o desenvolvimento econô-
mico deste parceiro árabe, podendo trazer efeitos po-
sitivos para a conquista da pacificação interna.

Tendo em vista as considerações acima, voto 
pela Aprovação do texto do Acordo de Cooperação 

Técnica entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República do Sudão, celebrado 
em Brasília, em 11 de maio de 2005, nos termos do 
projeto de decreto legislativo em anexo.

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2005. – 
Deputado João Paulo Gomes da Silva, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 Nº, DE 2005 

(Mensagem 534, de 2005)

Aprova o texto do Acordo de Coopera-
ção Técnica entre o Governo da República 
Federativa do Brasil e o Governo da Repú-
blica do Sudão, celebrado em Brasília, em 
11 de maio de 2005.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Acordo de Coo-

peração Técnica entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da República do Sudão, 
celebrado em Brasília, em 11 de maio de 2005.

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

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

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2005. – 
Deputado João Paulo Gomes da Silva, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, 
opinou unanimemente pela aprovação da Mensagem 
nº 534/2005, nos termos do Projeto de Decreto Legis-
lativo que apresenta, acatando o Parecer do Relator, 
Deputado João Paulo Gomes da Silva.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Aroldo Cedraz – Presidente, Jairo Carneiro e Nilson 
Mourão – Vice-Presidentes, André Costa, André de 
Paula, André Zacharow, Antonio Carlos Pannunzio, 
Arnon Bezerra, Dimas Ramalho, Francisco Rodrigues, 
Itamar Serpa, João Herrmann Neto, Lincoln Portela, 
Marcos de Jesus, Terezinha Fernandes, Antonio Carlos 
Mendes Thame, Francisco Dornelles, Jair Bolsonaro, 
Júnior Betão, Paulo Afonso e Zico Bronzeado.

Plenário Franco Montoro, 5 de outubro de 2005. 
– Deputado Aroldo Cedraz, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.943, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática) 

TVR Nº 652/2005 
MSC Nº 548/2005

Aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Ulysses Guimarães para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Apodi, Estado do 
Rio Grande do Norte.

Despacho: à comissão de constituição 
e justiça e de redação (art. 54).

Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva (Parecer nº 9/90 – CCJR)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

56, de 04 de fevereiro de 2005, que outorga permis-
são à Fundação Ulysses Guimarães para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

TVR Nº 652, DE 2005 
(Mensagem nº 548, de 2005)

Submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 56, 
de 04 de fevereiro de 2005, que outorga per-
missão à Fundação Ulysses Guimarães para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direi-
to de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de 
Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I – Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi-
nado com o § 1º do art. 223, da Constituição Federal, o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub-
mete à consideração do Congresso Nacional, acom-
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro 
de Estado das Comunicações, o ato que outorga per-
missão à Fundação Ulysses Guimarães para executar, 

pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3º do art. 223 da 
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo 
para a devida apreciação, uma vez que o ato somen-
te produzirá efeitos após a deliberação do Congresso 
Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspectos 
técnicos e formais da matéria submetida ao exame 
desta Comissão, nos termos do inciso II, alínea “h”, 
do art. 32 do Regimento Interno.

II – Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de 
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é 
regulada pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 
1963, com a redação do Decreto nº 2.108, de 24 de 
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen-
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução 
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva-
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Ulysses 
Guimarães atendeu aos requisitos da legislação es-
pecífica, inclusive do Ato Normativo nº 01, de 1999, 
desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons-
titucionalidade, especialmente no que se refere aos 
artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende 
às formalidades legais, motivos pelos quais somos 
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre-
sentamos.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2005. 
– Deputado Iris Simões, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº , DE 2005

Aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Ulysses Guimarães para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqü-
ência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na cidade de Apodi, Estado do 
Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato constante da Portaria nº 

56, de 04 de fevereiro de 2005, que outorga permis-
são à Fundação Ulysses Guimarães para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade 
de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de setembro de 2005. 
– Deputado Iris Simões, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni-
cação e Informática, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do 
Relator, Deputado Iris Simões, à TVR nº 652/2005, 
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que 
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho – Presidente, Pedro Chaves, 

Eduardo Sciarra e Silas Câmara – Vice-Presiden-
tes, Adelor Vieira, Carlos Nader, Corauci Sobrinho, 
Durval Orlato, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimen-
to, Gustavo Fruet, Hermes Parcianello, Iris Simões, 
João Mendes de Jesus, Jorge Bittar, Jorge Gomes, 
José Mendonça Bezerra, José Rocha, Jovino Cân-
dido, Júlio Cesar, Luiza Erundina, Maurício Quintella 
Lessa, Pedro Irujo, Professora Raquel Teixeira, Rai-
mundo Santos, Ricardo Barros, Sandes Júnior, Vic 
Pires Franco, Walter Pinheiro, Enivaldo Ribeiro, Le-
odegar Tiscoski, Lobbe Neto, Pastor Pedro Ribeiro 
e Vieira Reis.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

INDICAÇÃO Nº 6.605, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Natividade – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Natividade – RJ.

O Programa Saneamento para Todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor públi-
co, destinado ao aumento da cobertura dos serviços 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
saneamento integrado, desenvolvimento institucio-
nal, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos 
sólidos, manejo de resíduos da construção e demo-
lição, preservação e recuperação de mananciais e 
estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.606, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Nilópolis – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Nilópolis – RJ.

O Programa Saneamento para Todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.
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INDICAÇÃO Nº 6.607, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Niterói – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Niterói – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.608, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a 
implantação do Programa Saneamento 
Para Todos no Município de Nova Fribur-
go – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Nova Friburgo – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.609, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Nova Iguaçú – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Nova Iguaçú – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
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dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.610, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Paracambi – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Paracambi – RJ.

O Programa Saneamento para todos, Tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor públi-
co, destinado ao aumento da cobertura dos serviços 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
saneamento integrado, desenvolvimento institucio-
nal, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos 
sólidos, manejo de resíduos da construção e demo-
lição, preservação e recuperação de mananciais e 
estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – 
Deputado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.611, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a 
implantação do Programa Saneamento 
Para Todos no Município de Paraíba do 
Sul – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Paraíba do Sul – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.612, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Paraty – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Paraty – RJ.
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O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.613, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a 
implantação do Programa Saneamento 
Para Todos no Município de Paty do Alfe-
res – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Paty do Alferes – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.614, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Petrópolis – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Petrópolis – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.
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INDICAÇÃO Nº 6.615, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Pinheiral – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Pinheiral – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.616, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Piraí – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Piraí – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-

de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.617, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Porciúncula – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Porciúncula – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
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dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.618, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Porto Real – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Porto Real – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.619, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Quatis – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Quatis – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.620, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Queimados – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Queimados – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-



51398 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.621, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Quissamã – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Quissamã – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-

dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.622, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Resende – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Resende – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.
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INDICAÇÃO Nº 6.623, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Rio Bonito – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Rio Bonito – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.624, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Rio Claro – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Rio Claro – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-

de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.625, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a 
implantação do Programa Saneamento 
Para Todos no Município de Rio das Flo-
res – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Rio das Flores – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
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carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.626, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a 
implantação do Programa Saneamento 
Para Todos no Município de Rio das Os-
tras – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Rio das Ostras – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.627, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a 
implantação do Programa Saneamento 
Para Todos no Município do Rio de Janei-
ro – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município do 
Rio de Janeiro – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.628, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Santa Maria Mada-
lena – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Santa Maria Madalena – RJ.
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O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.629, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Santo Antônio de 
Pádua – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Santo Antônio de Pádua – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.630, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de São Fidélis – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
São Fidélis – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.
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INDICAÇÃO Nº 6.631, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de São Francisco de 
Itabapoana – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
São Francisco de Itabapoana– RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.632, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a 
implantação do Programa Saneamento 
Para Todos no Município de São Gonçalo 
– RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
São Gonçalo – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.633, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de São João da Barra 
– RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
São João da Barra – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.
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O Investimento em saneamento, reveste-se de ex-
trema importância em função dos impactos provocados na 
melhoria da qualidade de vida das populações carentes, 
com a diminuição das doenças infecto-contagiosas e da 
mortalidade infantil, e a preservação do meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.634, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de São João de Meriti 
– RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
São João de Meriti – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.635, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para To-
dos no Município de São José de Ubá – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
São José de Ubá – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.636, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de São José do Rio 
Preto – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
São José do Rio Preto – RJ.
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O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.637, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de São Pedro da Al-
deia – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
São Pedro da Aldeia – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.638, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de São Sebastião do 
Alto – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
São Sebastião do Alto – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de ex-
trema importância em função dos impactos provocados na 
melhoria da qualidade de vida das populações carentes, 
com a diminuição das doenças infecto-contagiosas e da 
mortalidade infantil, e a preservação do meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.
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INDICAÇÃO Nº 6.639, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Sapucaia – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Sapucaia – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.640, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Saquarema – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Saquarema – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.641, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Seropédica – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Seropédica – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
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dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.642, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Silva Jardim – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Silva Jardim – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor públi-
co, destinado ao aumento da cobertura dos serviços 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
saneamento integrado, desenvolvimento institucio-
nal, manejo de águas pluviais, manejo de resíduos 
sólidos, manejo de resíduos da construção e demo-
lição, preservação e recuperação de mananciais e 
estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO N.º 6.643, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Sumidouro – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Sumidouro – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.644, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Tanguá – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Tanguá – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
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de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.645, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Teresópolis – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento para todos no Município de 
Teresópolis – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-

tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.646, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Trajano de Moraes 
– RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Trajano de Moraes – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.
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INDICAÇÃO Nº 6.647, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Valença – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Valença – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.648, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Varre-Sai – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Varre-Sai – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-

de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.649, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Vassouras – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Vassouras – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
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carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.650, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a 
implantação do Programa Saneamento 
Para Todos no Município de Volta Redon-
da – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Volta Redonda – RJ.

O Programa Saneamento para todos,  tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento bási-
co no âmbito urbano com outras políticas setoriais, 
por meio de empreendimentos financiados ao setor 
público, destinado ao aumento da cobertura dos 
serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento 
institucional, manejo de águas pluviais, manejo de 
resíduos sólidos, manejo de resíduos da constru-
ção e demolição, preservação e recuperação de 
mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de 
extrema importância em função dos impactos provoca-
dos na melhoria da qualidade de vida das populações 
carentes, com a diminuição das doenças infecto-con-
tagiosas e da mortalidade infantil, e a preservação do 
meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.651, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Sugere ao Ministro das Cidades a im-
plantação do Programa Saneamento Para 
Todos no Município de Três Rios – RJ.”

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Cidades:
Com cordiais cumprimentos, venho por meio 

deste sugerir a Vossa Excelência, a implantação do 
Programa Saneamento Para Todos no Município de 
Três Rios – RJ.

O Programa Saneamento para todos, tem por 
objetivo promover a melhoria das condições de saú-
de e da qualidade de vida da população por meio de 
ações integradas e articuladas de saneamento básico 
no âmbito urbano com outras políticas setoriais, por 
meio de empreendimentos financiados ao setor público, 
destinado ao aumento da cobertura dos serviços de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, sanea-
mento integrado, desenvolvimento institucional, manejo 
de águas pluviais, manejo de resíduos sólidos, manejo 
de resíduos da construção e demolição, preservação e 
recuperação de mananciais e estudos e projetos.

O Investimento em saneamento, reveste-se de ex-
trema importância em função dos impactos provocados na 
melhoria da qualidade de vida das populações carentes, 
com a diminuição das doenças infecto-contagiosas e da 
mortalidade infantil, e a preservação do meio ambiente.

Observando que só com medidas eficientes do 
Ministério das Cidades, poderemos solucionar este 
grave problema que assola a população carente de 
nosso Estado, encaminho a presente indicação.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de 
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Nader, PL-RJ.

INDICAÇÃO Nº 6.652, DE 2005 
(Do Sr. Geraldo Resende)

Sugere ao Excelentíssimo Sr. Ministro 
de Estado da Educação que seja criada a 
Universidade Federal do Pantanal, com sede 
no município de Corumbá, Estado de Mato 
Grosso do Sul.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação: 

Região mundialmente conhecida pelas 
belezas naturais e pela grande diversidade de 
sua fauna e flora, o Pantanal é a maior planí-
cie inundável da terra, ocupando 14 milhões 
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de hectares distribuídos nos Estados de Mato 
Grosso do Sul e Mato Grosso.

Desse total, 65% da área localiza-se em 
Mato Grosso do Sul, abrangendo grande par-
te do território do município de Corumbá, que 
por conta de sua localização geográfica é hoje 
conhecida como a Capital do Pantanal.

Região com imenso potencial turístico, 
que atrai todos os anos milhares de turistas 
de todo mundo, o Pantanal sofre com a falta 
de investimentos, tendo sido recentemente 
suspensa pela União a implantação do Projeto 
Pantanal, que previa a destinação de volume 
considerável de recursos para aplicação na 
preservação de áreas degradadas e na infra-
estrutura local.

No setor educacional as dificuldades tam-
bém são significativas, principalmente no que 
diz respeito ao ensino superior. Pertencente 
à Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, em Corumbá está instalado o Campus 
do Pantanal, que atende estudantes oriundos 
de diversos municípios do Estado e também 
a população local por meio de projetos de 
extensão.

No entanto, devido à sua posição geo-
gráfica estratégica, e também em virtude da 
singularidade da região pantaneira, carece o 
Campus de autonomia administrativa e finan-
ceira para que possa ampliar investimentos, 
sua área de atuação e também melhores re-
sultados no atendimento à comunidade de 
Corumbá e dos municípios vizinhos.

Com o intuito de tornar independente o 
Campus de Corumbá, no dia 27 de setembro 
passado o Conselho do Campus da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso do Sul e do 
Campus Pantanal aprovou, por unanimidade, 
o projeto de criação e implantação da Univer-
sidade Federal do Pantanal.

De acordo com estudos realizados pela 
Comissão de Elaboração do Projeto, em seu 
primeiro ano de funcionamento deverão ser 
indicados sete novos cursos de graduação, 
como Comércio Exterior, Sistema de Infor-
mação, Serviço Social, Técnico Industrial de 
nível superior, Ciências Sociais, Letras (com 
habilitação em Espanhol), e Pedagogia (habili-
tando para Educação Infantil), além de cursos 
em nível de mestrado em Biologia, Pedagogia 
e Geografia.

O trabalho prevê a implantação total da 
Universidade Federal do Pantanal num prazo 

de sete anos, até 2012. O orçamento previsto 
até a conclusão do processo é de R$ 318 mi-
lhões. Deverão ser criadas 350 novas vagas 
para professores, dentro das exigências do 
Ministério da Educação, e ainda 180 vagas 
para servidores administrativos.

Pela proposta aprovada, até 2010 podem 
ser implantadas as seguintes graduações: Enge-
nharia Ambiental, Geologia, Arquitetura e Urba-
nismo, Veterinária, Engenharia de Minas, Educa-
ção Física e Comunicação Social (Jornalismo).

Até 2012 prevê-se a moção dos cursos 
de Química, Engenharia Hídrica, Engenharia 
Química, Técnico em Metalurgia (nível supe-
rior), Técnico em Engenharia (nível superior), 
Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia e 
Terapia Ocupacional, além de dois mestrados 
e dois doutorados.

Para que isso se concretize, resta ainda 
a aprovação do projeto pelo Conselho Univer-
sitário, em Campo Grande, e, posteriormente, 
pelo Ministério da Educação, para criação e 
implantação.

E é justamente para solicitar do Sr. Ministro 
da Educação o apoio no sentido de ser aprovada 
a criação e implantada a Universidade Federal do 
Pantanal que apresentamos o presente reque-
rimento de indicação, uma vez que essa é uma 
antiga aspiração da comunidade acadêmica e 
da população de Mato Grosso do Sul.

Sala das Sessões, 19 outubro de 2005. – Depu-
tado Geraldo Resende, PPS-MS.

INDICAÇÃO N.º 6.653, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Alberto Leréia)

Sugere ao Sr. Ministro dos Transpor-
tes a recuperação de trecho da BR-050 / 
GO; divisa GO – MG; subtrecho: Cristalina 
– Catalão; segmento Km 95,60 – 139; ex-
tensão 43,40 Km.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro Alfredo Pereira 
do Nascimento:

Tendo em vista a precária situação do trecho em 
epígrafe, estando em risco a segurança e a vida dos 
que dela se utilizam, bem como a integridade dos ve-
ículos que nela trafegam, solicito que seja realizada a 
Operação Tapa Buracos na BR 050/GO; divisa GO-MG; 
subtrecho: Cristalina – Catalão; segmento Km 95,60 
– 139; extensão 43,40 Km. 

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Carlos Alberto Leréia.
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INDICAÇÃO Nº 6.654, DE 2005 
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação de unidade de ensino descentrali-
zado, do Centro Federal de Educação Tec-
nológica de São Paulo, no município de 
Caçapava, São Paulo.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Pela presente dirigimo-nos à V. Exª. para solici-

tar a criação de unidade de ensino descentralizado, 
do Centro Federal de Educação Tecnológica de São 
Paulo – CEFET-SP, para o município de Caçapava no 
Estado de São Paulo, que conta hoje com apenas qua-
tro unidades, localizadas em São Paulo, Sertãozinho, 
Guarulhos e Cubatão.

A medida pleiteada tem sentido social e econômi-
co, ao permitir ao município de Caçapava, condições 
de acesso ao ensino profissional aos jovens, em busca 
de emprego e de oportunidade de trabalho.

Todos sabem da importância do ensino público, 
especialmente dos CEFETs, em todo Brasil. O interior 
de nosso Estado precisa ser incluído na Política de 
Expansão do Ensino Público da Rede Federal Tec-
nológica, agora prioritária para ação do Governo, nos 
próximos dois anos.

Sala das Sessões,19 de              de 2005. – Depu-
tado Marcelo Ortiz, Vice-Líder do PV.

INDICAÇÃO Nº 6.655, DE 2005 
(Do Sr. Zé Geraldo)

Sugere ao Ministério da Defesa a ado-
ção de medidas urgentes visando ajuda 
aos municípios do estado do Pará, que es-
tão isolados devido a forte vazante (seca) 
dos rios.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa:
O Deputado Zé Geraldo se dirige a V. Exa. para 

apresentar a seguinte indicação:

1 – Segundo matérias veiculadas nos 
jornais locais, nesta semana, os municípios 
relacionados a seguir, do estado do Pará en-
contram-se em alerta ou, já decretaram situ-
ação de emergência;

2 – A forte vazante que tem assolado o 
Oeste do Pará, tem isolado os municípios de: 
Faro, Terra Santa, Juruti, Oriximiná, Óbidos, 
Curuá, Santarém, Itaituba, Alenquer e Monte 
Alegre;

3 – Nesses municípios, têm sido veri-
ficados vários problemas, sobretudo no que 
tange aos abastecimentos de água potável, 
alimentos e medicamentos; e

4 – Diante do exposto, solicito de V. Exa. 
providências imediatas no sentido de que às 
Forças Armadas possam socorrer os municí-
pios citados, no sentido de suprir as necessi-
dades básicas das localidades atingidas pela 
vazante.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005. – Zé 
Geraldo, Deputado Federal, PT-PA.

INDICAÇÃO Nº 6.656, DE 2005 
(Do Sr. João Grandão)

Sugere à Ministra-Chefe da Casa Civil 
da Presidência da República a adoção de 
providências para a criação de Comissão 
Interministerial com o objetivo de avaliar 
as conseqüências socio-econômicas da 
ocorrência de focos de Febre Aftosa sobre 
a população atingida, e propor soluções.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssima Senhora Ministra-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da República:

É inegável que o Governo Federal vem se em-
penhando para o equacionamento das questões rela-
tivas às conseqüências socio-econômicas dos focos 
de Febre Aftosa, no Sul do Estado de Mato Grosso 
do Sul. Muitas foram as providências adotadas pelos 
governos Federal, Estadual e Municipal.

Já são mais de 530 propriedades inspecionadas 
no município de Eldorado, sendo identificados os primei-
ros focos nas fazendas Vezozzo e Jangada. Em Japorã, 
mais 222 propriedades passaram por inspeção, sendo 
confirmadas suspeitas da contaminação nos sítios Santo 
Antônio e São Benedito e na Fazenda Guaíra.

Quase cinco mil cabeças de gado serão sacri-
ficadas, acrescentando-se, ainda, suínos, ovinos e 
caprinos. O Departamento de Saúde Animal do Minis-
tério da Agricultura continua realizando investigação 
epidemiológica em toda a região, e os municípios de 
Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã e Mundo Novo 
continuam interditados, mediante a instalação de 12 
barreiras de vigilância.

O impacto socio-econômico no Estado, sobretudo 
na região dos municípios interditados, de onde grande 
parte da produção de leite e do gado é proveniente, 
hoje, de pequenos produtores rurais e assentados da 
reforma agrária, impõe que haja ações conjuntas dos 
governos, para encontrar uma solução que permita 
amparar esses pequenos produtores.
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Diante do exposto, Srª Ministra, sugerimos a ado-
ção de providências, no âmbito da competência dessa 
Pasta, no sentido de criar uma Comissão Interminis-
terial, representada pelos seguintes Ministérios: Casa 
Cívil; Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to; Ministério de Desenvolvimento Agrário; Ministério 
da Fazenda; Ministério do Planejamento; Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Ministério da 
Justiça; Ministério das Relações Exteriores e Ministério 
da Integração Nacional, com vista a avaliar as conse-
qüências, impactos e reflexos socio-econômicas da 
ocorrência de focos de Febre Aftosa sobre a popula-
ção atingida, e, ao final, propor ações e decisões que 
viabilizem a solução dos problemas detectados.

Sala das Sessões, em 19 de outubro de 2005. 
– Deputado João Grandão, PT-MS.

INDICAÇÃO Nº 6.657, DE 2005 
(Do Sr. Nelson Pellegrino)

Sugere ao Ministério da Educação a 
criação da Universidade Federal da Serra 
Geral da Bahia, no Estado da Bahia.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
Educação:

O Estado da Bahia, o quarto mais populoso da 
Federação, de grande extensão territorial e pólo de de-
senvolvimento do País, possui uma única universida-
de federal, sediada na capital. Esta situação contrasta 
fortemente com a observada em outras unidades da 
Federação, nas quais duas, quatro e até mesmo nove 
instituições são mantidas pela União. São assim pe-
nalizados os jovens das localidades mais afastadas do 
estado. Na busca do ensino público de qualidade ofe-
recido pela universidade federal, precisam deslocar-se 
por imensas distâncias. Está claro que, na realidade 
baiana, a contribuição da União na educação superior 
está longe de garantir eqüidade de acesso, se compa-
rada com o que se verifica em outros Estados.

É imperativo expandir a oferta de educação supe-
rior pública na Bahia, por meio da criação de uma nova 
universidade federal. Há várias razões que sugerem a 
sua instalação na região centro sul do estado, tendo 
como sede a cidade de Guanambi.

Reunindo uma população de cerca de seiscentos 
mil habitantes, a região da Serra Geral baiana mantém 
atividade agrícola diversificada, cuja produção abastece 
importantes áreas da Bahia e de Minas Gerais. Destaca-
se também pela extração mineral, sendo detentora da 
segunda maior reserva de urânio do País. A agricultura e 
a exploração das riquezas minerais têm promovido o de-
senvolvimento econômico e social, cuja sustentabilidade 

passa a depender da existência de educação superior de 
qualidade, que com certeza pode ser oferecida por uma 
universidade pública federal. A presença dessa instituição 
seguramente haverá de dar impulso significativo a esta 
região do semi-árido, hoje densamente povoada. 

Não tenho dúvidas de que as relevantes razões 
que inspiram esta Indicação haverão de levar Vossa 
Excelência a determinar os indispensáveis estudos e 
providências que, com certeza, resultarão no enca-
minhamento ao Congresso Nacional do projeto de lei 
relativo à criação da dessa universidade.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Nelson Pellegrino.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 101, DE 2005 

(Do Sr. Celso Russomanno)

Propõe que a Comissão de Defesa do 
Consumidor realize ato de fiscalização e 
controle para verificar a regularidade dos 
processos de fusão das operadoras de TV 
paga Sky e DirecTV e da compra de parte 
da Net pela telefônica mexicana Telmex.

Despacho: Publique-se. Encaminhe-se.   
À comissão de defesa do consumidor

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 100, § 1º, combinado com os 

arts. 60, I e II, e 61 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17/89, pro-
ponho a Vossa Excelência que, ouvido o digno Plenário 
desta Comissão, adote as medidas necessárias para 
realizar ato de fiscalização e controle para verificar a 
regularidade dos processos de fusão das operadoras 
de TV paga Sky e DirecTV e da compra de parte da 
Net pela telefônica mexicana Telmex.

Justificação

De acordo com afirmações realizadas pelo presi-
dente da Band, João Carlos Saad, publicadas pelo jornal 
“Folha de São Paulo”, edição de 07/06/05, os processos 
de fusão das operadoras de TV paga Sky e DirecTV e da 
compra de parte da Net pela Telmex dará à Globo controle 
substancial do mercado, cerca de 75% dos assinantes. 
Em ambos os casos, a Globo perde participações acioná-
rias nas empresas. Porém, livra-se de parte de pesadas 
dívidas e mantém o controle sobre o conteúdo nacional 
distribuído pela Net, Sky e DirecTV.

No caso da fusão Sky/DirecTV, o presidente da 
Band afirma que a operação “cria um “monopólio” no 
serviço de TV via satélite”, pois juntas possuem 95% 
dos assinantes desse serviço.

Quanto à aquisição parcial da Net pela Telmex, 
o presidente “denuncia a “desnacionalização” de um 
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serviço, o de TV paga via cabo, em que a legislação 
brasileira limita o capital estrangeiro a 49% da partici-
pação societária. A reportagem revela que para

Viabilizar a associação, Globo e Telmex criaram 
uma empresa, a GB Empreendimentos e Participações. 
A Globo tem 51% das ações ordinárias (com direito a 
voto) da GB e a Telmex, 49%. A mexicana ficou com 
todas as ações preferenciais (sem direito a voto, mas 
com prioridade no recebimento de lucros) da GB.

A GB ficou com com 51% das ações com direito 
a voto na Net. A Telmex adquiriu 37,3% das ações or-
dinárias e 49% das preferenciais da Net.

Acrescentou, ainda, a reportagem o seguinte:
A reclamação da Band de que é barrada pela 

Globo na Net, Sky e DirecTV também é feita pela MTV, 
do Grupo Abril. A MTV planeja lançar novos canais, 
de música e de humor, mas tem dúvida se o fará por-
que teme não ter mercado suficiente. Nem a TV Rá-
Tim-Bum, o único canal pago infantil brasileiro, da TV 
Cultura, consegue entrar na Globo.

Conforme declara na notícia o presidente da 
Band,

“A TV paga no país vive um drama de 
distribuição que vai levar à asfixia do setor” 
(…). “(…) Nosso modelo é errado, caro, ba-
seado na programação de fora. Estamos num 
deserto em que só uma [a Globo] grita, diz que 
é bonzinho, que defende a cultura brasileira, 
mas na verdade a destrói”.

Diante disso, a situação apresentada pela matéria 
divulgada pelo jornal “Folha de São Paulo” revela indícios 
de infrações à ordem econômica (arts. 15 e seguintes da 
Lei nº 8.884/94) e às disposições das Leis nos 8.977/95 
(que dispõe sobre o serviço de TV a cabo) e 9.472/97 
(Lei Geral das Telecomunicações Brasileiras).

O art. 1º da Lei nº 8.977/94 dispõe que Art. 1º O 
Serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos da le-
gislação de telecomunicações em vigor, aos desta Lei 
e aos regulamentos baixados pelo Poder Executivo.2

A Lei Geral das Telecomunicações Brasileiras es-
tabelece que Art. 5º Na disciplina das relações econômi-
cas no setor de telecomunicações observar-se-ão, em 
especial, os princípios constitucionais da soberania 
nacional, função social da propriedade, liberdade de 
iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor, 
redução das desigualdades regionais e sociais, re-
pressão ao abuso do poder econômico e continuidade 
do serviço prestado no regime público.

2 Lei nº 9.472/97:
Art. 212. O serviço de TV a Cabo, inclusive quanto aos atos, con-
dições e procedimentos de outorga, continuará regido pela Lei nº 
8.977, de 6 de janeiro de 1995, ficando transferidas à Agência as 
competências atribuídas pela referida Lei ao Poder Executivo.

Art. 6º Os serviços de telecomunicações serão 
organizados com base no princípio da livre, ampla e 
justa competição entre todas as prestadoras, devendo 
o Poder Público atuar para propiciá-la, bem como para 
corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir 
as infrações da ordem econômica.

Art. 7º As normas gerais de proteção à ordem 
econômica são aplicáveis ao setor de telecomunica-
ções, quando não conflitarem com o disposto nesta 
Lei.

§ 1º Os atos envolvendo prestadora de serviço de 
telecomunicações, no regime público ou privado, que 
visem a qualquer forma de concentração econômica, 
inclusive mediante fusão ou incorporação de empre-
sas, constituição de sociedade para exercer o controle 
de empresas ou qualquer forma de agrupamento soci-
etário, ficam submetidos aos controles, procedimentos 
e condicionamentos previstos nas normas gerais de 
proteção à ordem econômica.

§ 2º Os atos de que trata o parágrafo anterior 
serão submetidos à apreciação do Conselho Admin-
istrativo de Defesa Econômica – CADE, por meio do 
órgão regulador.

§ 3º Praticará infração da ordem econômica a 
prestadora de serviço de telecomunicações que, na 
celebração de contratos de fornecimento de bens e 
serviços, adotar práticas que possam limitar, falsear 
ou, de qualquer forma, prejudicar a livre concorrência 
ou a livre iniciativa.

As normas referentes a infrações da ordem 
econômica, constantes da Lei nº 8.884/94 estatui 
que:

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, 
independentemente de culpa, os atos, sob qualquer 
forma manifestados, que tenham por objeto ou pos-
sam produzir os seguintes efeitos, ainda que não se-
jam alcançados:

I – (…);
II – dominar mercado relevante de bens e ser-

viços;
III – (…);
IV – (…).
§ 1º (…)
§ 2º Ocorre posição dominante quando uma em-

presa ou grupo de empresas controla parcela substan-
cial de mercado relevante, como fornecedor, intermedi-
ário, adquirente ou financiador de um produto, serviço 
ou tecnologia a ele relativa.

§ 3º A posição dominante a que se refere o pará-
grafo anterior é presumida quando a empresa ou gru-
po de empresas controla vinte por cento de mercado 
relevante, podendo este percentual ser alterado pelo 
Cade para setores específicos da economia.
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Também, a questão relacionada ao caso da aqui-
sição parcial da Net pela Telmex pode despertar alguma 
discussão. Para tornar possível o negócio, a Globo e 
a telefônica mexicana criaram a GB Empreendimen-
tos e Participações, cuja maioria das ações ordinárias 
pertencem àquela. Desse modo, como indicado na 
reportagem

A Anatel e a Globo afirmam que a operação está 
dentro dos parâmetros legais brasileiros, porque o con-
trole permanecerá com a brasileira Globopar [holding 
da Globo, que é majoritária na GB].

Ora, o fato de a Globopar ter a maioria das ações 
com direito a voto não lhe garante o controle da inves-
tida, pois, para tanto, é necessário, também, que te-
nha o poder de eleger a maioria dos administradores 
e use, efetivamente, seu poder para dirigir as ativida-
des sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da 
companhia.3 

Não é demais dizer que, apesar de o art. 7º da Lei 
nº 8.977/94 estabelecer que o acionista nacional tenha 
51% do capital social com direito a voto, o entendimento 
mais razoável é de que se está a exigir o controle da 
sociedade por brasileiros natos ou naturalizados. Tal 
raciocínio deve-se ao disposto no art. 41, a saber:

Art. 41. Fica sujeito à pena de cassação da conces-
são a operadora que incidir nas seguintes infrações:

(…)
IV – submeter o controle ou a direção da empresa 

a pessoas não qualificadas na forma desta Lei.
Dessa forma, observa-se indícios de violações 

a normas legais, referentes ao setor de telecomuni-
cações. Tendo em vista que os órgãos diretamente 
responsáveis pelo controle das operações em tela 
são Anatel e Cade, não pode esta Comissão deixar de 
fiscalizar a regularidade dos procedimentos adotados 
nesses casos, em face do disposto no art. 49, X, da 
Constituição Federal. 

Brasília, 28 de setembro de 2005. – Deputado 
Celso Russomanno, PP-SP.

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
Nº 102, DE 2005 

(Do Sr. Celso Russomanno)

Propõe que a Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática 
realize ato de fiscalização e controle no 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI), com vistas a verificar os procedi-
mentos para concessão do uso de marcas 
e patentes.

Despacho: Numere-se, Publique-se e 
Encaminhe-se à Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática

2 Vide art. 116 da Lei nº 6.404/76.

Senhor Presidente,
Com fulcro no art. 100, § 1º, combinado com 

os artigos 60, inciso I, e 61 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, proponho a Vossa Exce-
lência que, ouvido o digno Plenário desta Comissão, 
adote as medidas necessárias para realizar ato de 
fiscalização e controle no Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (INPI), com vistas a verificar os 
procedimentos para concessão do uso de marcas 
e patentes.

Justificação

Segundo notícia veiculada na Internet, em 
07/06/2004, no endereço eletrônico <<http://conjur.uol.
com.br/textos/246735/, a empresa goiana TIM – Tele-
comunicações, Instalações e Montagens Ltda. acionou 
na Justiça Federal do Rio de Janeiro a operadora de 
telefonia celular TIM – Telecom Itália Mobile S.p.a, por 
uso indevido do nome e marca. A ação atinge também 
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 
em face da concessão do direito de uso do nome e 
marca à operadora de celular.

Consta, ainda, na publicação que a “autora é 
titular da expressão “TIM”, sendo a mesma utilizada 
de forma ininterrupta há quase 15 anos como expres-
são identificadora de seu nome empresarial, bem 
como título de estabelecimento/nome de fantasia”. 
Mais adianta, apresenta afirmação de que a “Advo-
cacia-Geral da União, que atua na defesa do Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial, já deu sinais de 
que a empresa goiana tem razão na demanda e que 
a operadora italiana pode ser obrigada a mudar seu 
nome, sigla e marca.”

Não é demais dizer que o proteção ao uso de 
uma marca tem importantes reflexos na economia de 
um País, uma vez que sua garantia favorece investi-
mentos privados.

Assim, e considerando que outros casos seme-
lhantes a esse podem ter ocorrido, proponho a instau-
ração de uma proposta de fiscalização e controle como 
o meio apropriado para investigar o assunto.

Brasília, 28 de setembro de 2005. – Deputado 
Celso Russomanno, PP-SP.

RECURSO Nº 231, DE 2005 
(Do Sr. Gilmar Machado)

Recorre da Decisão em Questão de 
Ordem formulada pelo Deputado Fernando 
Ferro acerca da possibilidade de sobres-
tamento das deliberações do Conselho de 
Ética e Decoro parlamentar até o pronuncia-
mento definitivo da CCJC sobre o Recurso 
nº 229/05, do Sr. José Dirceu, que questiona, 
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nos termos do art. 14, inciso VIII, do Código 
de Ética e Decoro Parlamentar, os autos do 
processo nº 04/05 (Rep. Nº 38/05) indeferida 
pela Presidência.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e justiçae de Cidadania, nos termos do art. 95, 
§ 8º, do Regimento Interno. Publique-se.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – Tem V. 
Exª a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com base no art. 95, submeto à Mesa desta Casa uma 
questão de ordem. O Deputado José Dirceu, do meu 
partido, o Partido dos Trabalhadores, apresentou recur-
so à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, 
a qual se encontra pendente de deliberação, tratan-
do dos procedimentos ao qual S. Exª está submetido. 
Como o Conselho de Ética está analisando, à luz do 
Código de Ética desta Casa, os procedimentos para 
iniciar um processo de julgamento do Deputado José 
Dirceu, solicito nesta questão de ordem a necessidade 
de se verificar se não se configura procedente acatar 
a manifestação da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e Cidadania previamente ao pronunciamento do 
Conselho de Ética. Creio que o recurso do Deputado 
José Dirceu apresentado à Comissão de Constituição 
e Justiça e Cidadania, sendo, digamos assim, acom-
panhado no processo legal a manifestação do Con-
selho de Ética, pode-se criar algum conflito que pode 
suscitar até manifestações legais a fim de rever um 
direito que o Parlamentar teria sobre o processo ao 
qual está submetido. Portanto, esta questão de ordem 
tem por objetivo solicitar a priorização da manifesta-
ção da Comissão de Constituição e Justiça e Cidada-
nia em relação à manifestação do Conselho de Ética 
para que possamos ter um direito de defesa amplo e 
não haver, obviamente, riscos de sobrestamento jurí-
dico às ações desenvolvidos no âmbito desta Casa. 
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Natan Donadon) – A Pre-
sidência, nobre Deputado Fernando Ferro, acolhe a 
questão de ordem de V. Exª e a encaminhará ao no-
bre Presidente desta Casa, Aldo Rebelo, para poste-
rior resposta.
....................................................................................

QUESTÃO DE ORDEM ENCAMINHA-
DA À MESA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara 
dos Deputados

Fernando Ferro, vem a presença de Vossa Excelên-
cia, com fundamento na disposição do artigo 95 do Regi-
mento Interno, formular a presente Questão de Ordem.

1) Inconformado com decisão do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, o Deputado José Dirceu 
apresentou Recurso processado sob o nº 229/05, que 
se encontra pendente de deliberação na CCJC;

2) Considerando-se que:

a) O artigo 14, IX do Código de Ética 
prevê:

“Art. 14. .................................................
............................................................... 
IX – concluída a tramitação no Conse-

lho de Ética, ou na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação (sic), na hipótese de 
interposição de recurso nos termos do inciso 
VIII, o processo será encaminhado à Mesa e, 
uma vez lido no expediente, publicado e dis-
tribuído em avulsos para inclusão na Ordem 
do Dia.” (grifo nosso)

b) Que a pendência do recurso na CCJC, 
conforme expressamente previsto, obsta o en-
caminhamento à Mesa;

c) Que o artigo 16, § 2º é taxativo ao 
dispor que “a Mesa terá o prazo de dois dias, 
improrrogável, para incluir o processo na pauta 
da Ordem do Dia, sobrestando todas as de-
mais matérias, exceto as previstas no art. 64 
da Constituição Federal”;

d) Que está designado para amanhã 
(18.10), às 14:30 horas, a discussão e votação 
do parecer nos autos do Processo nº 004/2005, 
a que se refere o aludido Recurso;

3) É a presente Questão de Ordem para indagar 
se não se configura mais adequado o sobrestamento 
de deliberação pelo Conselho de Ética e Decoro até 
o pronunciamento definitivo da CCJC sobre o Recur-
so em questão, para que não se verifiquem decisões 
inconciliáveis e conflitantes no âmbito desta Casa.

Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda 
pertinente, requer-se o recebimento da presente enquanto 
consulta, submetendo à consideração da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, conferindo-se, no 
entanto, efeito suspensivo ao Processo nº 004/2005, para 
que o resultado da mesma não reste prejudicado.

No aguardo de Douto posicionamento dessa 
Presidência..

Brasília, 17 de outubro de 2005. – Deputado 
Fernando Ferro, PT-PE.

....................................................................................
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Of. nº 1.892/2005/SGM/P.

Brasília, 18 de outubro de 2005

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Fernando Ferro

Assunto: Encaminha cópia da Decisão da Presidên-
cia relativa à Questão de Ordem nº 630, de 17 de ou-
tubro de 2005.

Senhor Deputado,
Encaminho a Vossa Excelência uma cópia da 

Decisão desta Presidência em relação à Questão de 
Ordem nº 630, de 2005, sobre os efeitos do recurso 
contra decisão do Conselho de Ética e Decoro Par-
lamentar.

Atenciosamente, – Aldo Rebelo, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA EM  
QUESTÃO DE ORDEM

O Senhor Deputado Fernando Ferro formulou a 
Questão de Ordem nº 630, de 2005, na Sessão Ordiná-
ria da Câmara de 17 de outubro de 2005, a respeito dos 
efeitos de recurso contra decisão do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

Narrou que o Senhor Deputado José Dirceu for-
mulou o Recurso nº 229/05 contra decisão do Conse-
lho de Ética e Decoro Parlamentar, que se encontra 
pendente de deliberação no âmbito da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, informando que 
está prevista para 18 de outubro de 2005 a deliberação 
do Conselho sobre o processo nº 004/2005, a que se 
refere o Recurso.

Citando os arts. 14, inciso IX, e 16, § 2º, do Códi-
go de Ética e Decoro Parlamentar, o nobre Deputado 
indaga se não seria mais adequado o sobrestamento 
da deliberação do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar sobre o processo nº 004/2005 até que haja um 
pronunciamento definitivo da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania sobre o Recurso.

É o quanto basta a relatar e passo a decidir.
O art. 14, inciso IX, do Código de Ética e Deco-

ro Parlamentar assegura que, concluída a tramitação 
de processo disciplinar no Conselho de Ética, ou na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
na hipótese de interposição de recurso nos termos 
do inciso VIII, o processo será encaminhado à Mesa, 
para inclusão na Ordem do Dia da Câmara dos Depu-
tados.

A inteligência dessa norma não permite inferir 
que o Conselho de Ética esteja impedido de apreciar 
e decidir sobre o processo disciplinar na pendência de 
recurso eventualmente interposto contra decisão sua, 
dirigido à Comissão de Constituição e Justiça.

A questão se resolve pelo que dispõe o art. 8º 
do citado Código de Ética e Decoro Parlamentar, que 
prevê a competência do Conselho para aprovar um 
regulamento disciplinando o seu funcionamento e a or-
ganização de seus trabalhos. Esse regulamento restou 
aprovado aos 31 de outubro de 2001 e o seu art. 20 
estabelece caber recurso à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania das decisões do Conselho em 
processo disciplinar, sem efeito suspensivo.

Nesse sentido, aliás, foi a decisão da Questão de 
Ordem nº 20.355, formulada aos 15 de março de 2005 
pela ilustre Deputada Juíza Denise Frossard e decidida 
pelo Primeiro Vice-Presidente da Casa, Deputado José 
Thomaz Nonô. Transcrevo a Questão e a resposta:

A SRª JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora) – Sr. Presidente, 
ao que fui informada, o Deputado André Luiz entrou 
com recurso da decisão do Conselho de Ética. Esse 
recurso naturalmente deverá ir para a Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. Pergunto a V. 
Exª se vai colocar em pauta a matéria sem passar 
pela CCJC.

O SR. PRESIDENTE (José Thomaz Nonô) – Pos-
so decidir a questão de V. Exª, até porque fui o mentor 
do regulamento do Conselho de Ética. O recurso não 
tem efeito suspensivo. Vem a julgamento do Plenário.

Registro, também, que recentemente a Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania conheceu de 
Recurso do mesmo jaez apenas no efeito devolutivo. 
Trata-se do Recurso nº 222, de 2005, interposto pelo 
ex-Deputado Roberto Jefferson, relatado pelo eminente 
Deputado José Eduardo Cardozo, que assim se ma-
nifestou, verbis: (...)

Logo, o raciocínio sustentado pelo recorrente 
acerca da necessidade inexorável de ser recebido e 
processado o presente recurso com efeitos devolutivos 
e suspensivos é inadmissível e desdotado de qualquer 
substância jurídica real. A regra, no caso, no silêncio da 
lei, é a inexistência de efeito suspensivo para o recurso 
em questão. E não, data máxima vênia, o oposto.

Aliás, o art. 20 do Regulamento do Conselho de 
Ética apenas explicita a regra imposta pela Teoria Ge-
ral do Direito no sentido correto (...)

Diante disso, não é dado ao Presidente da Câmara 
sobrestar o processo no Conselho de Ética.

Assim posto, conheço da Questão de Ordem para 
uma vez mais assentar que os recursos de decisões 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar não so-
brestam processos disciplinares que estejam em tra-
mitação nesse Conselho.

Oficie-se ao Autor da Questão de Ordem. 
Publique-se.

Em 18-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.
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O SR. GILMAR MACHADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V. Exª 
a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT – MG. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
ontem o nosso Vice-Líder, Deputado Fernando Ferro, 
apresentou uma questão de ordem que diz respeito ao 
recurso encaminhado ao Conselho de Ética com rela-
ção ao Deputado José Dirceu, que V. Exª julgou impro-
cedente. Quero recorrer à Comissão de Constituição 
e Justiça, entendemos a sua posição, respeitamo-la, 
porque só agora ela chegou na Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Gilmar Machado, a Presidência acolhe o recurso de V. 
Exª e o encaminha para apreciação na Comissão de 
Constituição e Justiça.

RECURSO Nº 232, DE 2005 
(Do Sr. Arnaldo Faria de Sá)

Recorre da Decisão da Presidência 
em Questão de Ordem, formulada pelo Dep. 
Luiz Sérgio, acerca da validade de ato pra-
ticado em reunião do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar.

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, nos Termos do art. 
95, § 8º do regimento interno. Publique-se.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do Plenário

O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Tem V.Exa. 
a palavra,

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Questão de or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem 
a Ordem do Dia iniciou-se às 17h32 e levantei uma 
questão de ordem às 17h44, em decorrência de ter 
sido iniciada a Ordem do Dia, sobre a necessidade da 
suspensão dos trabalhos das Comissões. Tenho em 
mão as notas taquigráficas. Passo a ler o que disse 
o Presidente:

A Presidência vai verificar a existência de Co-
missões em funcionamento e pedirá a suspensão dos 
trabalhos.

O Deputado Inocêncio Oliveira encerrou a Ordem 
do Dia às 18h10. Ou seja, no intervalo compreendido 
entre a minha questão de ordem, às 17h44 – se levar-
mos em consideração a questão, uma vez que a Ordem 
do Dia tinha iniciado às17h32 -, e a fala do Presidente 
de que pediria a suspensão nesse intervalo, são con-

sideradas nulas todas as decisões das Comissões. 
Temos enorme jurisprudência nesta Casa.

Quer dizer, como o Deputado Inocêncio Oliveira 
encerrou a sessão às 18h10, levanto a seguinte ques-
tão de ordem: se é válida a decisão que a Comissão 
de Ética tomou de não suspender os trabalhos e pros-
seguir na leitura do relatório na questão que envolve 
o Deputado José Dirceu.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) Nobre Depu-
tado Luiz Sérgio, a Presidência verificará junto ao 
Conselho de Ética os horários de funcionamento das 
suas deliberações e os cotejará com o horário do iní-
cio da Ordem do Dia e em seguida responderá a V. 
Exa. (...)

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V. 
Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, já que V Exa, anunciou a Ordem do Dia, solicito a 
V Exa, que determine o encerramento dos trabalhos 
das Comissões. Há várias Comissões trabalhando. 
Evitar-se-á posteriormente a questão de ordem que o 
Deputado Luiz Sérgio levantou na tarde de hoje. Que 
as Comissões determinem o encerramento de suas 
atividades, porque foi anunciada a Ordem do Dia em 
plenário às 16h26min.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia acolhe a questão de ordem do Deputado Arnaldo 
Faria de Sá e autoriza a Mesa a entrar em contato com 
as Comissões porventura em funcionamento para que 
suspendam de pronto os seus trabalhos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V. 
Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, a Mesa determina. Não é autoriza 
não. A Mesa determina o encerramento.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V. 
Exa. a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é mera 
questão de formalidade. Penso que V Exa, deveria 
determinar a paralisação de todos os trabalhos das 
Comissões que estiverem funcionando.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Não é ne-
cessário a Presidência utilizar-se de
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expressões mais fortes para cumprir o Regimento 
da Casa. Essa autorização tem força de determinação, 
Srs. Deputados.

O SR. RONALDO DIMAS – Então todos enten-
deremos muito bem a partir de agora, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Então, a 
Presidência, conforme solicita o Deputado Arnaldo 
Faria de Sé, determina a suspensão dos trabalhos 
das Comissões.
....................................................................................

DECISÃO DO PRESIDENTE DA CÂ-
MARA DOS DEPUTADOS EM QUESTÃO 
DE ORDEM LEVANTADA PELO DEPUTADO 
LUIZ SERGIO (PR – RJ) EM SESSÃO DO 
DIA 19-10-05

O Senhor Deputado Luiz Sérgio, em sessão do 
dia 19 de outubro do corrente, levantou questão de 
ordem acerca da validade de ato praticado em reu-
nião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do 
dia 18 de outubro, consistente na leitura do parecer 
do Relator, Deputado Júlio Delgado, ao Processo nº 
004/05 (Representação nº 38/05), instaurado pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro contra o Deputado José 
Dirceu, uma vez que tal procedimento teria ocorrido em 
horário coincidente com a Ordem do Dia do Plenário 
da Câmara dos Deputados, com infração do disposto 
no art. 46, § 1º, do Regimento Interno. Dos registros 
taquigráficos pertinentes, verifica-se que a Ordem do 
Dia do Plenário da Casa, na data em questão, teve 
início às 17:32hs (dezessete horas e trinta e dois mi-
nutos), enquanto que a reunião do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar apenas foi encerrada às 17:54hs 
(dezessete horas e cinqüenta e quatro minutos), tendo 
havido, portanto, superposição de horários, no período 
de 22 minutos.

A Presidência chegou a advertir, em resposta a 
questionamento do Deputado Alberto Goldman, que a 
única maneira de proteger o resultado da ação produzi-
da pela Comissões e pelo Conselho de Ética seria por 
meio da suspensão das atividades desses Colegiados 
durante a Ordem do Dia.

Ressalte-se, ainda que durante o período de 
coincidência de horários houve votação de matéria 
em Plenário, consistente em requerimento de inver-
são de pauta.

Nesse período de coincidência com a Ordem do 
Dia do Plenário, procedia, a Comissão, à oitiva do pa-
recer do Relator no Processo mencionado.

Os precedentes sobre a questão são claros na 
jurisprudência da Mesa. Cito a decisão da Presidência 
datada do dia 8 de junho deste ano, pela qual anulou-
se decisão da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania e, ainda, a de 27-6-02, que determinou 
a nulidade de procedimento do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar, em ambos os casos por coinci-
dência de horários das reuniões com a Ordem do Dia 
do Plenário.

Assim, no estrito cumprimento da norma regimen-
tal inscrita no art. 46, § 1º, torno sem efeito a leitura do 
Parecer do Relator ao Processo nº 4/05, no Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar, ocorrida no dia 18-10-
05, a partir da parte que coincidiu com a Ordem do Dia 
do Plenário, isto é, do parágrafo cuja leitura iniciou-se 
imediatamente antes das 17:32hs (dezessete horas 
e trinta e dois minutos), bem como declaro a conse-
qüente nulidade dos atos praticados em seguida, no 
curso da mesma reunião.

Deverá, portanto, o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar retomar os trabalhos com nova leitura da 
parte do parecer tornada sem efeito.

Oficie-se ao Autor da Questão de Ordem e ao Pre-
sidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Publique-se.
Brasília, 20 de outubro de 2005. –  Aldo 

Rebelo – Presidente.
....................................................................................

LEITURA EM PLENÁRIO, NA SESSÃO 
ORDINÁRIA DE 20-10-05, DA DECISÃO DA 
PRESIDÊNCIA EM QUESTÃO DE ORDEM

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) Antes do 
início da reunião do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar, vou ler uma decisão do Presidente da Câmara, 
Deputado Aldo Rebelo, referendado pela Mesa.

Decisão do Presidente da Câmara dos Deputados 
em questão de ordem levantada pelo Deputado Luiz 
Sérgio, em sessão do dia 19-10-2005:

O Sr. Deputado Luiz Sérgio, em sessão do dia 
19 de outubro do corrente, levantou questão de ordem 
acerca da validade de ato praticado em reunião do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, no dia 18 
de outubro,consistente na leitura do parecer do Rela-
tor, Deputado Júlio Delgado, ao processo nº 004, de 
2005, representação nº 38, de 2005, instaurado pelo 
Partido dos Trabalhadores contra o Deputado José Dir-
ceu, uma vez que tal procedimento teria ocorrido em 
horário coincidente com a Ordem do Dia do plenário 
da Câmara dos Deputados com a infração do disposto 
no art. 46, § 1º do Regimento Interno.

Nos registros taquigráficos pertinentes, verifica-
se que a Ordem do Dia do plenário da Casa, na data 
em questão, teve início às l7h32min, enquanto que 
a reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar apenas foi encerrada às 17hs4min, tendo havido, 
portanto, superposição de horário no período de 22 
minutos.

A Presidência chegou a advertir, em resposta a 
questionamento do Deputado Alberto Goldman, que a 
única maneira de proteger o resultado da ação produ-
zida pelas Comissões e pelo Conselho de Ética seria 
por meio da suspensão das atividades desses cole-
giados durante a Ordem do Dia.

Ressalte-se ainda que, durante o período de 
coincidência de horário, houve votação de matéria 
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em plenário, consistente em requerimento de inver-
são de pauta.

Nesse período de coincidência com a Ordem do 
Dia do plenário, procedia, a Comissão, à oitiva do pa-
recer do Relator no processo mencionado.

Os precedentes sobre a questão são claros na 
jurisprudência da Mesa. Cito a decisão da Presidência 
datada de 8 de junho deste ano, pela qual anulou-se 
decisão da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania e, ainda, a de 27 de junho de 2002. que de-
terminou a nulidade de procedimento do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, em ambos os casos por 
coincidência de horários das reuniões com a Ordem 
do Dia do plenário.

Assim, no estrito cumprimento da nomeia regi-
mental inscrita no art. 46, § 1º, torno sem efeito a leitura 
do parecer do Relator ao Processo nº 004/05, no Con-
selho de Ética e Decoro Parlamentar, ocorrida no dia 
18 de outubro de 2005, a partir da parte que coincidiu 
com a Ordem do Dia de plenário, isto é, do parágrafo 
cuja leitura iniciou-se imediatamente antes da 17h32min 
(dezessete horas e trinta e dois minutos), bem como 
declaro a conseqüente nulidade dos atos praticados 
em seguida, no curso da mesma reunião.

Deverá, portanto, o Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar retomar os trabalhos com a nova leitura 
da parte do parecer tornada sem efeito.

Oficia-se ao autor da questão de ordem e ao Pre-
sidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Publique-se.
Brasília, 20 de outubro de 2005. – Depu-

tado Aldo Rebelo, Presidente da Câmara dos 
Deputados.

Nada mais fez o Presidente do que cumprir ri-
gorosamente o Regimento Interno. Para tomarmos a 
decisão de suspender os trabalhos das Comissões 
Permanentes da Casa, ou seja, anular o seu funciona-
mento, está-se seguindo as normas, porque ao iniciar 
a Ordem do Dia, nenhuma Comissão pode funcionar 
e se o fizer consideram-se nulos seus atos.

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, respei-
tosamente, quero recorrer da decisão da Presidência à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V. 
Exa. será atendido.

REQUERIMENTO Nº 3.273, DE 2005 
(Da Comissão de Relações Exteriores e  

de Defesa Nacional)

Requer o envio de manifestação de 
solidariedade da Câmara dos Deputados ao 
Governo dos Estados Unidos da América 

pelas tragédias ocorridas na passagem do 
furacão Katrina.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 117, caput, 

do Regimento Interno, ouvido o Plenário, seja enviada 
ao Governo americano manifestação de solidarieda-
de da Câmara dos Deputados pelas perdas humanas 
e pelos danos provocados pela ação devastadora do 
furacão Katrina, com o devido registro desta iniciativa 
nos Anais da Casa.

Justificação

Desde o dia 26 de agosto, o furacão Katrina cas-
tiga com inusitada violência a costa sudeste dos EUA, 
causando a morte de pelo menos 229 pessoas, segun-
do dados oficiais divulgados até o dia 4 de setembro. 
Há a funesta previsão de milhares de mortos,

A catástrofe provocada pela passagem do Katrina 
nos estados americanos da Louisiana, do Mississipi e do 
Alabama criou imagens de caos, morte e desespero co-
muns nas nações do globo. São cenas que aparecem na 
mídia e que mostram, em uma atmosfera de medo, multi-
dões de desabrigados buscando alimentos e água potável 
entre escombros, em meio a corpos em decomposição por 
todos os lados, em meio a cadáveres flutuando pelas ruas 
inundadas. O caos foi deflagrado, e só com o envio de tro-
pas, carros blindados e helicópteros está sendo possível 
combater os saques e enfrentar a violência.

A falta de hospitais de campanha por causa do 
fechamento de estradas agravou a situação de pes-
soas já doentes, e temporariamente amontoadas em 
estádios. O Superdome, estádio coberto de Nova Or-
leans, que serviu a princípio de refúgio para desabri-
gados – inclusive para brasileiras –, acabou se trans-
formando em um inferno de sujeira e violência. Cerca 
de 2 mil pessoas estavam no local sem mantimentos 
e remédios suficientes.

Por causa das águas poluídas e paradas nas re-
giões afetadas, as autoridades de saúde temem focos 
epidêmicos de cólera, tifo e outras doenças crônicas. 
Quanto ás perdas econômicas, estimam-se hoje em 
US$100 bilhões os danos causados pelo Katrina. Essas 
cifras o transformariam no furacão mais devastador da 
história e no fenômeno natural mais prejudicial para a 
economia dos Estados Unidos.

Era quase impossível imaginar uma situação como 
a que vivem os EUA. Dessa forma, esta Casa Legis-
lativa, com o envio da manifestação de solidariedade, 
lograria expressar o seu apoio à causa internacional 
pela recuperação dos estragos causados, bem como 
revelaria o pesar do povo brasileiro pelas numerosas 
perdas de vidas humanas.

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2005. 
– Deputado Aroldo Cedraz, Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.

Publique-se. 
Em 24-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 3.198, DE 2005 
(Do Sr. Benedito Dias)

Solicita tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei nº 3.271/04 ao Projeto de Lei nº 
2.996/97.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 142 e 143 do Regimento Interno, a tramitação 
conjunta do Projeto de Lei nº 3.271/04, de autoria do 
Sr. Renato Casagrande, que “Acrescenta parágrafos 
5º e 6º ao artigo 68 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991”, ao Projeto de Lei nº 2.996/97, de autoria do Sr 
Marcelo Teixeira, que “Altera o art. 71 da Lei nº 4.737, 
de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral”.

Justificação

Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de 
Lei nº 3.271/04 está tramitando nesta Comissão e que 
tal apensação foi solicitada pelo Deputado Dr. Ribamar 
Alves, Relator do projeto, após análise elaborada pela 
Consultoria Legislativa, constatando que versa sobre 
matéria idêntica ou correlata ao PL nº 2.996/97. A fim 
de que não haja votação de projetos dispares e em 
detrimento da economia processual.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2005. 
– Deputado Benedito Dias, Presidente.

Indefiro o pleito, nos termos do artigo 142 do 
RICD, pelos motivos a seguir expostos:

• Esta Presidência, tendo por escopo a 
celeridade do processo legislativo, aplica, como 
critério norteador das apensações em geral, 
a hipótese da apensação específica quando 
a proposição altera o mesmo dispositivo legal 
ou regula o mesmo assunto;

• O PL nº 3.271/04 tem por escopo ge-
rar celeridade e agilidade no repasse de in-
formações ao INSS, acerca dos registros de 
óbitos;

• Já o PL nº 2.996/97 versa sobre frau-
des eleitorais, utilizando-se títulos eleitorais 
de pessoas falecidas;

• As proposições sugerem alterações 
distintas, o que ocasionou a distribuição do PL 
nº 3.271/04 para a Comissão de Seguridade 
Social e Família enquanto o PL nº 2.996/97 
está na Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania;

• Pelo exposto e, tendo em vista o objetivo 
diferenciado das modificações constantes das 
proposições em exame, entendo que a matéria 
deve tramitar separadamente, mantendo-se os 
respectivos despachos iniciais. 

Oficie-se e, após, publique-se. 
Em 21-10-2005. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

REQUERIMENTO Nº 3.199, DE 2005 
(Do Sr. Benedito Dias)

Solicita tramitação conjunta do Pro-
jeto de Lei nº  3.078/00 ao Projeto de Lei 
nº 4.610/98.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do arti-

go 142 e 143 do Regimento Interno, a tramitação con-
junta do Projeto de Lei nº 3.078/00, de autoria do Sr. 
Jorge Costa, que “Dispõe sobre a coleta de amostras 
de materiais orgânicos para identificação individual pelo 
isolamento do DNA, sem ofender ou violar dispositivos 
isertos no artigo 5º da Constituição Federal, disciplina 
procedimentos para a realização de testes de DNA e 
dá outras providências”, ao Projeto de Lei nº 4.610/98, 
de autoria do Sr. Lúcio Alcântara, que “Define os crimes 
resultantes de discriminação genética”.

Justificação

Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de 
Lei nº 3.078/00 está tramitando nesta Comissão e que 
tal apensação foi solicitada pelo Deputado Dr. Ribamar 
Alves, Relator do projeto, após análise elaborada pela 
Consultoria Legislativa, constatando que versa sobre 
matéria idêntica ou correlata ao PL nº 4.610/98. A fim 
de que não haja votação de projetos díspares e em 
detrimento da economia processual.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2005. – 
Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente PP-AP.

Indefiro o pleito, nos termos do artigo 142 do 
RICD, pelos motivos a seguir expostos:

• Esta Presidência tendo por escopo a 
celeridade do processo legislativo, aplica, como 
critério norteador das apensações em geral a 
hipótese da apensação específica, quando a 
proposição altera o mesmo dispositivo legal 
ou regula o mesmo assunto;

• O PL nº 3.078/00 trata dos procedimen-
tos de coleta de amostras para a identificação 
de seres humanos pelo isolamento do DNA;

• Já o PL nº 4.610/98 versa sobre crimes 
relativos a discriminação de pessoas em razão 
de seu patrimônio genético;

• As proposições sugerem alterações dis-
tintas, o que ocasionou a distribuição do PL nº 
3.078/00 também à Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado.

• Pelo exposto e, tendo em vista o objetivo 
diferenciado das modificações constantes das 
proposições em exame, entendo que a matéria 
deve tramitar separadamente, mantendo-se os 
respectivos despachos iniciais. 

Oficie-se. Publique-se. 
Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 3.200, DE 2005 
(Do Sr. Benedito Dias)

Solicita tramitação conjunta do Projeto de 
Lei nº 5.220/05 ao Projeto de Lei nº 2.861/04.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 

142 e 143 do Regimento Interno, a tramitação conjunta 
do Projeto de Lei nº 5.220/05, de autoria do Sr. Welinton 
Fagundes, que “Torna obrigatória a inscrição em braile 
nas embalagens, rótulos e bulas dos produtos que es-
pecifica”, ao Projeto de Lei nº 2.861/04, de autoria do Sr. 
Manato, que “Torna obrigatória a inscrição em braile nas 
embalagens e rótulos dos produtos que especifica.”

Justificação
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de 

Lei nº 5.220/05 está tramitando nesta Comissão e 
que tal apensação foi solicitada pelo Deputado Ma-
nato, Relator do projeto, após análise elaborada pela 
Consultoria Legislativa, constatando que versa sobre 
matéria idêntica ou correlata ao PL nº 2.861/04. A fim 
de que não haja votação de projetos díspares e em 
detrimento da economia processual.

Sala das Comissões, 18 de agosto de 2005. – 
Deputado Dr. Benedito Dias, Presidente PP/AP.

Indefiro, pois o PL nº 2.861/2004, que 
tramita apensado ao PL nº 703/2003 pelo rito 
da competência conclusiva das Comissões 
(art. 24, II, RICD), já recebeu parecer da única 
Comissão incumbida da análise de seu mérito, 
sendo, pois, intempestivo o pedido de apensa-
ção, nos temos do art. 142, parágrafo único, do 
RICD. Oficie-se e, após, publique-se. 

Em 21-10-05.– Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.369 DE 2005
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aldo Rebelo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Solicita prorrogação do prazo de Comis-
são Especial, Bacia do Rio São Francisco.

Requeiro a V. Exª, nos termos regimentais, que, 
ouvido o Plenário, seja prorrogado o prazo da Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta de 
Emenda à Constituição nº 524-A, de 2002, do Senado 
Federal, que “acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitarias, a fim de instituir o Fundo 
para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvi-
mento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco” 
– Bacia do São Francisco, por vinte sessões.

Sala das Sessões, de outubro de 2005, – Depu-
tado Fernando de Fabinho, Presidente

Defiro, “ad referendum” do Plenário. 
Publique-se.

Em 24-10-2005. – Aldo Rebelo, Presi-
dente.

REQUERIMENTO Nº  3.227 DE 2005 
(Do Sr. Roberto Magalhães)

Solicita a retirada do Projeto de Lei 
nº 85, de 2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104, caput, do Regimento Interno, a retirada do Projeto 
de Lei nº 85, de 2003 e de minha autoria, que altera o in-
ciso VIII do artigo 52 da Lei nº 6.313, de 23 de novembro 
de 1996, elevando de 3% para 8% o valor do repasse 
da arrecadação bruta de prognósticos, loterias federais 
e similares para o Fundo Nacional de Cultura.

O PL nº em questão encontra-se na Comissão de 
Educação e Cultura, aguardando parecer do Relator, 
Deputado Paulo Rubem Santiago (PT – PE).

Esclareço que a motivação do presente requeri-
mento se deve a uma Nota Técnica da Caixa Econô-
mica Federal, demonstrando que o resultado líquido 
das loterias federais já é muito baixo, se cotejado com 
o de loterias semelhantes em diversos outros países.

Sala das Sessões 26 de agosto de 2005. – Ro-
berto Magalhães, Deputado Federal. PFL-PE. 

Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 
85/03, nos termos do art. 104, caput, do Re-
gimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Oficie-se ao requerente e, após, publique-se.

Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.233 DE 2005 
(Do Sr. Antonio Cambraia)

Requer a apensação do Projeto de Lei 
nº 5.484/2005 ao Projeto de Lei nº 5.432, 
de 2005.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do disposto no art.142, 

caput e parágrafo único, do Regimento Interno, a apensa-
ção do PL nº 5.484/2005 ao PL nº 5.432, de 2005, tendo 
em vista tratarem de matéria correlata e, oportunamente, 
esclareço que fui designado relator do PL nº 5.432, na 
Comissão de Finanças e Tributação, em 16-8-05.

Sala das Reuniões, 1º de setembro de 2005, 
– Deputado Antonio Cambraia.

Indefiro, por intempestividade, nos ter-
mos do parágrafo único do art. 142 do RICD. 
Oficie-se e, após, publique-se. 

Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.267, DE 2005 
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 
840 de 2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104, caput, do Regimento Interno, a retirada do Pro-
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jeto de Lei nº 840/03, de minha autoria, que institui o 
Exame de Ordem como condição prévia ao exercício 
da Medicina

Saladas Sessões, 14 de setembro de 2005. – 
Deputado Elmar Máximo Damasceno. PRONA–SP.

Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 
840/03, nos termos do art. 114, inciso VII, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
Oficie-se. Publique-se. 

Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.268, DE 2005 
(Do Sr. Dr. Rosinha)

Solicita a retirada do PDC nº 499 de 
2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, nos termos do art. 104, caput, 

do Regimento Interno, a retirada do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 499, de 2004, de minha autoria, que susta 
os efeitos da Portaria nº 764, de 1998, da Secretaria da 
Vigilância Sanitária, que dispõe sobre o limite máximo 
de resíduos no solo do agrotóxico Glifosato.

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2005. 
– Deputado Dr. Rosinha.

Defiro a retirada do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 499/03, nos termos do art. 104, 
do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados. Oficie-se. Publique-se.

Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.281, DE 2005 
(Da Senhora Vanessa Grazziotin)

Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 
4.006 de 2004, de minha autoria, que dispõe 
sobre o abono de faltas de estudantes da 
educação básica que participarem de com-
petições esportivas.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 114, inciso VII, do Regi-

mento da Câmara dos Deputados, solicito a V. Exª, a 
retirada do Projeto de Lei nº 4.006/05, de minha auto-
ria, que dispõe sobre o abono de faltas de estudantes 
da educação básica que participarem de competições 
esportivas de sua autoria.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2005. 
– Deputada Vanessa Grazziotin, PcdoB-AM.

Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 
4.006/04, nos termos do art. 104, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. Oficie-se. 
Publique-se. 

Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.282, DE 2005

Requer a retirado de tramitação do 
Projeto de Lei nº l.149/2003.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 

104 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 1.149, de 29 
de maio de 2003, de minha autoria, que “dispõe sobre 
a reserva de vagas em processo seletivo para ingresso 
em instituições públicas de ensino superior”

Sala das sessões,    de setembro de 2005. – Ali-
ce Portugal, Deputada Federal.

Defiro a retirada do Projeto de Lei nº 1. 
49/03, nos termos do art. 104, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. Oficie-se. 
Publique-se. 

Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.275, DE 2005

Requer a apensação dos PL nº nºs 
3.898/2004, PL nº 2.086/2003 ao PL nº 
341/2003.

Senhor Presidente,
Tendo em vista que estou relatando os projetos PL 

nº 3.898/2004, do Deputado Júlio Lopes e também o PL 
nº 341/2003, e este por sua vez, está apensado ao PL nº 
2.086/2003, ambos de autoria do Deputado Paes Landim, 
e considerando que todos eles tratam da mesma matéria, 
ou seja a alteração da Lei nº 9.870/1999, que trata das 
anuidades escolares, e considerando que todos estes 
projetos encontram-se na Comissão de Educação (uma 
das Comissões de mérito) e sou relator de todas elas 
vimos requerer a Vossa Excelência que seja apensado 
todas ao mais antigo ou seja ao PL nº 341/2003;

Não sendo possível, solicito alternativa de solu-
ção, pois produzirei o mesmo relatório para todos, e 
para não haver conflito mais adiante na tramitação e 
para uma economia processual.

Sala das Sessões, 15 de setembro 2005. – Co-
lombo, Deputado Federal, PT-PR.

Defiro. Apense-se o PL nº 3.898/2004,  
ao PL nº 341/2003, nos termos do art. 142 do 
Regimento Interno. Publique-se. Oficie-se.

Em 24-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.286, DE 2005

Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exª na forma regimental e após ouvido 

o Plenário, que seja registrado nos Anais da Casa, artigo da 
Revista Semanal Inglesa, intitulado, “Pobreza na América 
Latina, Novo Pensamento sobre um Problema Antigo”.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2005. 
– Luiz Couto, Deputado Federal, PT-PB.
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Defiro a inserção nos Anais da Câmara, 

ad referendum da Mesa, nos termos do art. 

115, inciso II, do RICD. Oficie-se ao requerente 

e, após, publique-se.
Em 21-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.287, DE 2005

Sr. Presidente:

Requeiro a V. Exª na forma regimental e após ou-
vido o Plenário, que seja registrada nos Anais da Casa, 
entrevista do Jornal Folha de São Paulo com o Historia-
dor Luiz Felipe de Alencastro, datada de 19 de setem-
bro de 2005, intitulada, “Falência do Governo Lula pode 
trazer uma “onda reacionária”, da reportagem local com 
Flávia Merreiro.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2005. _ 
Luiz Couto, Deputado Federal, PT-PB.
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Defiro a inserção nos Anais da Câmara, 
ad referendum da Mesa, nos termos do art. 
115, inciso II, do RICD. Oficie-se ao requerente 
e, após, publique-se.

Em 21-10-2005. – Aldo Rebelo, Pre-
sidente.

REQUERIMENTO Nº 3.289/2005

Sr. Presidente,

Requeiro a V. Exa. na forma regimental e após 
ouvido o Plenário, que seja registrada nos Anais da 
Casa, entrevista da Revista Caros Amigos, com o 
Procurador da República, Sr. Vladimir Aras, do caso 
Banestado, datada de setembro de 2005, intitulada, 
“Caso Sério”.

Sala das Sessões, 21 de setembro de 2005. 
– Luiz Couto, Deputado Federal, PT-PB.
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Defiro a inserção nos Anais da Câmara, 
ad referendum da Mesa, nos termos do art. 
115, inciso II, do RICD. Oficie-se ao requerente 
e, após, publique-se.

Em 24-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

REQUERIMENTO Nº 3.293, DE 2005

Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 
3.619, de 2004.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do 

artigo 104, caput, do Regimento Interno, a retirada 
do Projeto de Lei n° 3619 de 2004, de minha autoria, 
que “altera a Lei 10.836 de 2004, que cria o Programa 
Bolsa Família”.

Sala das Sessões,   de setembro de 2005. – Ge-
raldo Resende, Deputado Federal – PPS/MS.

Defiro. Publique-se.
Em 21-10-2005. – Aldo Rebelo, Presi-

dente.

REQUERIMENTO Nº 3.301, DE 2005

Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exa. na forma regimental e após 

ouvido o Plenário, que seja registrado nos Anais da 
Casa, artigo publicado no Jornal Folha de S.Paulo, de 
20 de setembro de 2005, Caderno Opinião, intitulado 
“A integração do bom senso”, que trata sobre água, a 
revitalização e a transposição do Rio São Francisco, 
do Ministro Ciro Gomes.

Sala das Sessões, 23 de setembro de 2005. 
– Luiz Couto, Deputado Federal, PT-PB.

A integração do bom senso
Ciro Gomes

No Nordeste setentrional, a disponibilidade de 
água é menos da metade do que a Organização das 
Nações Unidas estabelece como mínima para a sus-
tentabilidade da vida humana. Segundo a ONU, a vida 
é minimamente sustentável quando a disponibilidade 
hídrica é de 1.500 m3 por habitante/ano. Por causa 
disso, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, sensatamente, decidiu viabilizar a execução de um 
projeto que há décadas tem sido só uma promessa -o 
Projeto São Francisco.

O Projeto São Francisco mudará a vida de 12 
milhões de nordestinos sem prejudicar um único bra-
sileiro

Para tanto, reviu propostas de governos anterio-
res, que previam a captação de até 300 m3/s, uma in-
sensatez, e incluiu na nova concepção a revitalização 
do rio, hoje na centralidade do planejamento do gover-

no e no seu PPA. O Projeto São Francisco não é de 
transposição, mas de integração de sua bacia com as 
bacias dos rios intermitentes do Nordeste setentrional. 
Seu claro objetivo é oferecer segurança hídrica a 12 
milhões de pessoas que vivem nas pequenas, médias 
e grandes cidades dos Estados de Pernambuco, da 
Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará.

Do ponto de vista da engenharia, o empreendi-
mento é de fácil execução -dois canais a céu aberto 
revestidos de concreto, alguns túneis, algumas lagoas 
de retenção, algumas tomadas de água e estações 
elevatórias. Quando estiver em operação, captará, à 
jusante da barragem de Sobradinho, 26 m3/s, ou seja, 
1,4% da vazão mínima que chega ao mar. Quando, e 
somente quando, Sobradinho estiver vertendo, o volu-
me captado será ampliado para até 127 m3/ s. Nesses 
verti mentos, a vazão do rio chega a picos de até 15 mil 
m3/s, como aconteceu em 2004 -todo esse excedente 
vai adoçar o oceano. A água captada será transferida 
para açudes estratégicos, dos quais, por uma rede de 
adutoras já construídas ou em construção pelos Es-
tados receptores, chegará às cidades.

Em maio do ano passado, o presidente Lula bai-
xou decreto considerando de utilidade pública, para 
efeito de desapropriação por interesse social, 2,5 1cm 
de terras nas duas margens dos eixos norte e leste do 
projeto. Isso quer dizer que, desde a data da publica-
ção do decreto, estão proibidas a venda e a compra 
dessas terras, que serão utilizadas para projetos de 
assentamento do Programa de Reforma Agrária e para 
a agricultura familiar. Os menos favorecidos serão os 
mais beneficiados.

Outra inovação do Projeto São Francisco é sua 
sinergia hídrica. No Nordeste, grande parte da água 
dos açudes se perde ou pela evaporação, nos anos 
secos, ou pelo vertimento, nos anos chuvosos. Essa 
perda deixará de existir, e a água dos açudes será 
aproveitada permanentemente em diferentes usos. 
Os reservatórios não precisarão mais permanecer 
cheios na expectativa de que o próximo ano será de 
seca. Quando eles forem recarregados pela água das 
chuvas, as bombas do projeto serão desligadas, sendo 
religadas nos anos secos.

Para impedir conflito de interesses, para assegu-
rar o fiel cumprimento dos limites da outorga de uso da 
água e para garantir a plena eficiência do seu sistema 
de geração de energia elétrica, será, por decisão do 
presidente Lula, uma subsidiária da própria Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), a ser criada 
com essa exclusiva finalidade, a responsável pela 
operação do projeto São Francisco. A revitalização do 
São Francisco, consenso oco até o início deste gover-
no, começou, e seu foco é o saneamento básico e a 
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recomposição das matas ciliares. Estão em execução 
ou em fase de contratação projetos de tratamento de 
esgotos beneficiando mais de duas dezenas de cida-
des que hoje os despejam, “in natura”, na calha do rio. 
Os primeiros canteiros de mudas para a reposição de 
matas ciliares estão produzindo.

O que o São Francisco doará para o semi-árido 
setentrional é apenas 1,4% da vazão mínima que ele 
hoje joga no mar. E quase nada, se comparado aos 
mais de 60% que o rio Piracicaba manda para o abas-
tecimento da cidade de São Paulo; aos cerca de 60% 
que o rio Paraíba do Sul desvia para o abastecimento 
do Rio de Janeiro; aos 50% que o rio Tajo doa à Espa-
nha antes de entrar, com o nome de Tejo, em Portugal, 
onde deságua no oceano Atlântico.

O Projeto São Francisco é um empreendimento 
economicamente viável, socialmente justo e ambien-
talmente sustentável. Para blindá-lo contra a mínima 
suspeição, solicitei, por determinação do presidente 
Lula, ao Tribunal de Contas da União a análise e o 
acompanhamento técnico, especializado, de todo o 
seu processo ilicitório. As recomendações do TCU fo-
ram acolhidas e incluídas no edital.

O projeto foi aprovado pelo Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos, licenciado pelo Ibama e dispõe de 
outorga da ANA. Sua concepção atual, fruto também 
da parte bem intencionada das críticas que recebeu, 
mudará a vida de 12 milhões de nordestinos, como 
regra pobres, sem prejudicar um único brasileiro. E 
também a experiência de integração mais segura en-
tre todas as observadas no mundo por duas razões: 
o ínfimo volume captado (apenas 1,4%) e o ponto de 
captação, situado num trecho onde o rio é totalmente 
regularizado, entre as barragens da Chesf.

Ciro Comes, 47, advogado, filiado ao PSB, é mi-
nistro da Integração

Nacional. Foi prefeito de Fortaleza (1988-90), 
governador do Ceará

(1991-94) e ministro da Fazenda (governo Ita-
mar).

Defiro a inserção nos Anais da Câmara, 
ad referendum da Mesa, nos termos do art. 
115, inciso II, do RICD. Oficie-se ao requerente 
e, após, Publique-se.

Em 24-10-2005. – Aldo Rebelo, Presi-
dente.

REQUERIMENTO Nº 3.302, DE 2005 
(Do Sr. Eduardo Valverde)

Requer a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nº 4.244 de 2004.

Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no Artigo 104 do Re-

gimento interno da Câmara dos Deputados, a retirada 

de tramitação, do Projeto de Lei n° 4.244 de 2004 de 
minha autoria.

Sala de Sessões, 19 de setembro de 2005. – 
Deputado Eduardo Valverde.

Defiro a retirada do Projeto de Lei n. 
4.244/04, nos termos do art. 104, do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados. 
Oficie-se. Publique-se.

Em 24-10-2005. – Aldo Rebelo, Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Finda a 
leitura do expediente, passa-se à 

IV – HOMENAGEM
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Sessão so-

lene em homenagem aos 80 anos do Cardeal D. José 
Freire Falcão, Arcebispo Emérito de Brasília.

Esta sessão foi requerida pelo nobre Deputado 
Mauro Benevides, do Ceará.

Convido para integrarem a Mesa as seguintes 
personalidades: o homenageado, Cardeal D. José Frei-
re Falcão, Arcebispo Emérito de Brasília; D. Lorenzo 
Baldisseri, Núncio Apostólico representante do Papa 
no Brasil; Cardeal D. Eugênio Sales, Arcebispo Emérito 
do Rio de Janeiro; D. Heitor Sales, Arcebispo Emérito 
de Natal, Rio Grande do Norte; D. João Braz de Avis, 
Arcebispo de Brasília; e o Senador Marco Maciel, re-
presentando o Senado Federal. (Palmas.)

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacio-
nal.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Cardeal D. 

José Freire Falcão, integrantes da Mesa, Sras. e Srs. 
Deputados, senhoras e senhores convidados, há ho-
mens que fazem do tempo que Ihes é dado viver uma 
comovente lição de grandeza humana, de solidariedade 
fraterna e de amor ao próximo. Entre eles, distingue-se 
a respeitável figura do Cardeal D. José Freire Falcão, 
cujos 80 anos de vida a Câmara dos Deputados tem a 
honra de comemorar nesta sessão solene, requerida 
pelo nobre Deputado Mauro Benevides. Parlamentar 
cearense e líder católico, ninguém mais indicado do 
que S.Exa. para propor a homenagem que prestamos 
ao dignitário da Igreja, nascido em 23 de outubro de 
1925, no interior do Ceará.

Quando o Brasil e o mundo passam por momen-
tos de incertezas e de desafios, impõe-se reconhecer 
os méritos daqueles que se fazem exemplos de rigor 
moral, de correção ética, de confiança em que a cada 
um compete dar o melhor de si na luta pela dignida-
de, pela justiça e pela paz a que todos os povos têm 
direito.
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Muito cedo, manifestou-se em nosso homena-
geado a vocação religiosa a que se consagraria. Com 
13 anos entra para o Seminário da Prainha, em For-
taleza, onde cursa Teologia, Humanidades e Filosofia. 
Ordena-se sacerdote em 1949, na cidade cearense de 
Limoeiro do Norte, antes de completar 24 anos. Nesse 
Município, destaca-se como professor e vice-diretor 
do Ginásio Diocesano e como assistente eclesiástico 
da Ação Católica. 

Em 1967, é nomeado Bispo de Limoeiro, honraria 
que aceita não com o orgulho dos vaidosos, mas com 
a consciência dos que recebem uma árdua missão a 
executar, um penoso dever a cumprir. Feito Arcebispo 
de Teresina em 1971, permanece na Capital piauiense 
até 1984, quando, em fevereiro, assume a Arquidioce-
se de Brasília, como sucessor de D. José Newton. Por 
longos 20 anos, D. José Freire Falcão conduz com fir-
meza e serenidade o rebanho brasiliense, até passá-Io 
às mãos do atual Arcebispo, D. João Braz de Aviz. 

Criado Cardeal no Consistório de 28 de junho de 
1988, D. José contrapôs à importância de Príncipe da 
Igreja o despojamento com que sempre viveu, a sim-
plicidade com que sempre trabalhou. Não sem razão, 
o lema do seu episcopado em Brasília foi Servir em 
Humildade. Esta é a palavra com que podemos definir 
D. José: humildade, que tantos filósofos consideram a 
maior de todas as virtudes. Homem essencialmente 
humilde, o Arcebispo Emérito de Brasília jamais se 
deixou conquistar pelas glórias da vida e pelas pom-
pas do mundo, que tanto embriagam, mas que também 
tão pouco duram.

Assim sempre se portou D. José, ao assumir re-
levantes cargos na Santa Sé e em instituições como a 
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e 
a CELAM – Conferência Episcopal Latino-Americana. 
Aqui como no exterior, continua lembrado pela riqueza 
do espírito, pela força da inteligência e pela luminosi-
dade do saber. 

A par de tantos valores, reconheça-se em D. José 
Freire Falcão a generosidade com que se dispõe ao 
diálogo, à troca de idéias, ao convívio das diferenças. 
Para ele, a fé nunca foi motivo de condenação, des-
culpa para o radicalismo, pretexto para o confronto, 
mas o sentimento íntimo e profundo de que todos nos 
destinamos à paz, à solidariedade humana e à união 
fraterna. 

Ao Cardeal D. José Freire Falcão, Arcebispo Emé-
rito de Brasília, a homenagem respeitosa da Câmara 
dos Deputados pelos 80 anos de vida em favor de um 
mundo melhor, em que a riqueza econômica de fato 
concorra para a justiça social e para o desenvolvimen-
to dos povos. Essa a mensagem de esperança com 
que todos os brasileiros o saúdam pelas 8 décadas de 

uma existência que nos faz crer na beleza da vida, na 
bondade do homem e no futuro do Brasil.

Devo destacar ainda, nobre Deputado Mauro 
Benevides, que nosso homenageado tem origem no 
mesmo berço de V.Exa., o Ceará. É nordestino como 
o Padre Cícero ou como outro nordestino adotivo, mas 
adorado no sertão do Nordeste: Frei Damião de Bo-
zzano. É nordestino como D. Avelar Brandão Vilela. É 
nordestino como D. Vital, que, no século XIX, fez com 
que se levantassem bem alto o valor e a posição da 
Igreja Católica no Nordeste e no Brasil. É nordestino 
como o primeiro cardeal da Igreja Católica na Améri-
ca Latina, o Cardeal Arcoverde, descendente de uma 
índia convertida, Maria do Espírito Santo Arcoverde, 
conterrânea do Senador Marco Maciel. 

A têmpera do nosso homenageado é a têmpera 
da religiosidade dos brasileiros, da sua capacidade de 
perceber também na Igreja e na fé os valores morais 
para edificar uma sociedade mais justa, uma sociedade 
melhor, uma sociedade mais igualitária. 

Num mundo que se submete muitas vezes às 
pressões de valores tão imediatos e individualistas, é 
importante que o testemunho de homens como D. José 
Freire Falcão seja divulgado para a população e para a 
juventude como exemplo de referência na construção 
de uma sociedade mais solidária, trazendo aquilo que 
foi a origem do cristianismo, que é a busca da igual-
dade entre os homens.

Na condição de Presidente da Câmara dos Depu-
tados, registro, mais uma vez, minhas congratulações 
ao homenageado, o Arcebispo Emérito de Brasília, D. 
José Freire Falcão. Também recorro ao testemunho 
dos demais representantes da Igreja, que, no plenário 
e na Mesa, expõem a importância e a força da Igreja 
Católica no Brasil, em homenagem ao nosso querido 
amigo, Deputado Mauro Benevides, tão respeitado e 
estimado na Casa, autor do requerimento para a re-
alização desta sessão solene. Registro, ainda, a pre-
sença do Embaixador da União Européia, Exmo. Sr. 
João Pacheco. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao Deputado Mauro Benevides, autor do re-
querimento de realização desta sessão solene.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Aldo 
Rebelo, que, com clarividência e descortino incompa-
ráveis, vem dirigindo os destinos desta Casa, V.Exa. 
acaba de fazer uma retrospectiva da brilhante traje-
tória de D. João Freire Falcão e, ao mesmo tempo, 
uma rememoração telúrica do que foi a participação 
da Igreja do Nordeste na formação da consciência do 
povo brasileiro. Portanto, meus cumprimentos a V.Exa. 
pelo magnífico discurso em que fez a sua saudação ao 
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homenageado desta sessão solene, o Cardeal D. José 
Freire Falcão, Arcebispo Emérito de Brasília.

Eminentíssimo Núncio Apostólico D. Lorenzo Bal-
disseri, decano do Corpo Diplomático, representante 
do Vaticano em nosso País; Eminentíssimo Cardeal 
José Freire Falcão; Eminentíssimo Cardeal D. Eugênio 
Sales; Eminentíssimo e Reverendíssimo Arcebispo de 
Brasília, D. João Braz de Aviz, que sucedeu a D. José 
Freire Falcão e tem, portanto, a responsabilidade de 
comandar os destinos espirituais da Capital da Re-
pública; Eminentíssimo D. Heitor Sales, da Arquidio-
cese de Natal; Srs. Senadores Marco Maciel e Pedro 
Simon, que trazem a esta solenidade a manifestação 
solidária do Senado Federal, Casa a que pertencem 
e onde desempenham, com extraordinária competên-
cia, o mandato de representantes do povo brasileiro 
no Congresso Nacional; Sr. Ministro Vicente Leal; Sr. 
Deputado Sarney Filho, que, além de pertencer a esta 
Casa como um de seus membros mais destacados, 
neste momento representa também seu pai, o Sena-
dor José Sarney, dileto amigo do Cardeal José Freire 
Falcão; representantes da Casa do Ceará, entidade 
de benemerência presidida pelo Dr. José Jézer de Oli-
veira, também presente; demais ilustres convidados, 
representantes de instituições.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras 
e senhores, ainda relutei sobre se deveria pronunciar-
me neste instante fazendo um discurso formal, quando 
meus sentimentos de admiração brotariam com maior 
espontaneidade num improviso despretensioso, ao falar 
como autor do requerimento de realização desta ses-
são solene, destinada a registrar os 80 anos de profí-
cua existência do Cardeal José Freire Falcão, a quem 
me vinculei pelos liames da admiração, do respeito e 
da estima, desde quando ainda o vi perlustrando os 
amplos corredores do Seminário da Prainha. Por ali 
passaram também vultos estelares do nosso Epis-
copado, como D. Eugênio Sales, Cardeal Emérito do 
Rio de Janeiro, que empresta imponência ainda maior 
a esta solenidade; D. Hélder Câmara, saudoso Arce-
bispo Emérito de Recife e Olinda; D. Miguel Fenelon 
Câmara Filho, Arcebispo Emérito de Teresina; e até o 
seminarista Austregésilo de Athayde, em período mais 
recuado, que galgou a imortalidade literária, chegan-
do a presidir a própria Academia Brasileira de Letras. 
Era assim, Sras. e Srs. Deputados, demais ilustres 
convidados, o vetusto casarão, incomparável celeiro 
de privilegiados intelectuais.

Ao optar por um relato mais circunstanciado, en-
tendi que deveria fazê-lo para remontar ao Município 
de Ereré – aqui representado pela família do Cardeal 
–, na fronteira com o Rio Grande do Norte, no contexto 
da região jaguaribana, berço natal do homenageado, 

com o qual ele preserva vínculos de afinidades inque-
brantáveis, sobretudo porque o levam às suas origens 
de menino de família de classe média, nos pruridos de 
uma vocação latente que, a exemplo de um tio paterno, 
haveria de levá-lo à vida religiosa. Entregou-se a ela 
com invejável abnegação, a ponto de haver ascendi-
do ao cardinalato, após ocupar o vicariato em Limoei-
ro do Norte, quando o Bispo Diocesano D. Aureliano 
Matos era o seu preceptor, tendo o Monsenhor Otávio 
Santiago como Vigário Geral, assistido pelo Cônego 
Misael Alves, pelo Padre Mariano da Rocha Matos e 
pelo Padre Francisco de Assis Pitombeiras, educador 
de méritos comprovados, ainda à frente do Colégio 
Diocesano Padre Anchieta, por onde passaram su-
cessivas gerações de conterrâneos, muitos dos quais 
projetados na vida pública do Ceará e do País.

Continuando, por breve espaço de tempo, a mis-
são pastoral de D. Aureliano, o então D. José Freire Fal-
cão foi nomeado Arcebispo de Teresina, num desafio 
que o fez demonstrar, inequivocamente, a sua visão 
evangelizadora, prestigiado pelo clero e pelo laicato, 
numa sintonia permanente que o identificou, em pouco 
tempo, com as aspirações de seus jurisdicionados.

A Assembléia Legislativa piauiense outorgou-lhe 
o título de Cidadão Honorário, num justíssimo reco-
nhecimento aos relevantes serviços prestados àque-
la unidade federada, tornando-se, assim, partícipe de 
acontecimentos memoráveis que, a cada dia, mais o 
aproximavam dos nordestinos ali residentes.

Com a resignação do Arcebispo de Brasília, D. 
José Newton Batista, a transferência de D. Falcão para 
sucedê-lo significou mais um desafio para o seu múnus 
episcopal, já que aqui teria de dialogar com as mais 
altas autoridades do País e com o Corpo Diplomático, 
num período em que apenas nos iniciávamos na senda 
do Estado Democrático de Direito, com a promulga-
ção da Carta Cidadã, da qual me honro de haver sido 
o segundo signatário, antecedido apenas pelo extra-
ordinário brasileiro Ulysses Guimarães, verdadeiro 
reconstrutor da normalidade político-institucional, ao 
lado de José Sarney, Tancredo Neves e tantos outros 
eminentes compatrícios.

A sua incansável atuação fê-lo voltar as vistas 
para a criação de novas paróquias, numa estimulante 
porfia apostólica, agora seqüenciada por D. João Braz 
de Aviz, cujo pastoreio também se auspicia dos mais 
frutuosos em favor do povo de Deus.

A ascensão ao cardinalato não modificou os seus 
padrões de atuação permanente, mantendo ele o mes-
mo espírito de bondade que se acha definido em seu 
lema: Servir em Humildade.

No último dia 15, quando a Casa do Ceará enten-
deu comemorar, por antecipação, as 8 décadas de sua 
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existência benfazeja, procurei, em nome dos presentes 
e em rápida saudação, destacar o seu empenho para 
manter-se identificado com as suas origens, na Serra 
do Pereiro, de onde despontaria, nas primícias de sua 
vida sacerdotal, para um afã que seria ininterrupto, to-
talmente direcionado para as boas causas.

A cada dia 19 de março, dedicado ao patrono do 
nosso Estado, São José, quando os seus conterrâneos 
se reúnem naquela entidade benemerente, a Casa do 
Ceará, ali comparecia nosso Cardeal, num entranhado 
sentimento de fraternidade, para orar fervorosamen-
te com vistas à chegada da quadra invernosa, sem a 
qual enfrentaríamos maiores dificuldades pelo desfa-
vorecimento de nossa estrutura hídrica, que agora se 
pretende corrigir com a transposição de águas do Rio 
São Francisco.

Guardando, portanto, arraigamento com os seus 
conterrâneos, D. José Freire Falcão, ao participar do 
último conclave, que elegeu Bento XVI, deve ter feito 
preces ardentes em favor do povo brasileiro, sem es-
quecer, obviamente, aqueles que, na sua cidade ou 
no contexto do Nordeste, reclamam maior assistência 
do Poder Público para a correção das desigualdades 
regionais, ainda perdurantes entre nós, apesar do es-
forço despendido pelas nossas lideranças políticas, 
ao longo do tempo.

Eminentíssimo Cardeal José Freire Falcão, con-
versando, na tarde de ontem, com o Governador de 
Brasília, Joaquim Roriz, que tanto admira sua figura 
de pastor simples e empreendedor, em um almoço 
para algumas pessoas, ele buscava maiores infor-
mações sobre sua profícua trajetória, obrigando-me, 
prazerosamente, a mencionar alguns dos fatos que 
foram sucintamente refletidos neste breve relato, que 
o projetam como figura paradigmática da Igreja dos 
novos tempos. 

Permanentemente atualizado com as realidades 
emergentes, Vossa Eminência, Sr. Cardeal, permanece 
sendo, pela simplicidade inata, aquele mesmo teólogo 
da Prainha, que a vontade de Deus haveria de conduzir 
a missões tão relevantes, que merecem ser recordadas, 
mesmo resumidamente, nesta solenidade.

Que Deus continue a preservar a sua vida precio-
sa, mantendo-o na sua faina evangelizadora, embora 
circunscrito a atividades que o conduzem à permanen-
te reflexão, no dealbar destes 80 anos, marcados por 
labor incessante e fecundo.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Agradeço 

ao Deputado Mauro Benevides a participação.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Registro a 

presença do Exmo. Sr. Senador Pedro Simon, do Sr. 
Deputado Sarney Filho, do Sr. Deputado Pauderney 

Avelino, do Sr. Deputado Padre José Linhares, do Sr. 
Deputado Eunício Oliveira, do Sr. Deputado Ariosto 
Holanda, do Sr. Deputado Átila Lira e do Sr. Deputado 
Wasny de Roure.

Convido para assumir a Presidência dos trabalhos 
o autor do requerimento de realização desta sessão 
solene, Deputado Mauro Benevides.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mauro Benevides, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A pa-
lavra é oferecida, agora, ao representante do PT nesta 
Casa, Deputado Wasny de Roure. S.Exa., portanto, 
está convidado a ocupar a tribuna, nesta sessão em 
homenagem ao Cardeal D. José Freire Falcão, Arce-
bispo de Brasília.

O SR. WASNY DE ROURE (PT – DF. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Mauro 
Benevides; D. José Freire Falcão, meu amigo e digno 
representante da Igreja no Distrito Federal, durante 
vários anos; Núncio Apostólico D. Lorenzo Baldisseri, 
representante do Papa no Brasil; D. João Braz de Aviz, 
Arcebispo de Brasília; D. Eugênio Sales, Arcebispo 
Emérito do Rio de Janeiro, figura bastante conhecida 
pela sua contribuição à vida pública – não apenas à 
Igreja, mas à sociedade como um todo; D. Heitor Sa-
les, Arcebispo da cidade de Natal; querido Senador 
Marco Maciel, homem que tanto engrandece aqueles 
que defendem a causa pública; colegas Parlamentares; 
minhas senhoras, meus senhores: em rápidas palavras, 
quero testemunhar a contribuição que D. José Freire 
Falcão deu a Brasília pela sua voz equilibrada, de jus-
tiça, em defesa dos excluídos, e por seu compromisso 
com a causa maior da nossa sociedade, em particular 
no Distrito Federal. 

Sou testemunha de diversas intervenções deste 
homem simples. Vocacionado para o ministério, assumiu 
a dor e a alegria como projeto de vida e a sua trajetória 
como vocação, não simplesmente como ação eventual. 
Presenciei, em vários momentos, o seu compromisso 
com os fatos há pouco mencionados. 

D. Falcão, agradeço-lhe, em nome da Liderança 
do Partido dos Trabalhadores e em meu próprio nome, 
pela oportunidade que tive de conviver com V.Exa.
Revma., na época em que era Arcebispo de Brasília, 
e, mais do que isso, pela nossa amizade. Reconheço 
o que ofereceu à nossa cidade. Homens de Deus da 
sua envergadura contribuem mais do que imagina-
mos, porque quem semeia para a eternidade colhe a 
vida toda; quem semeia para o futuro colhe o futuro 
e o passado.
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D. Falcão tem a nossa profunda gratidão. Foi 
uma pessoa extremamente importante por seu equi-
líbrio, serenidade, firmeza e, sobretudo, por sua voz 
em defesa dos excluídos. Isso tem faltado muito nos 
dias de hoje.

Que Deus o recompense, mais do que nós, seres 
humanos, limitados pela nossa condição de pecado-
res e de injustos – outra condição do pecador. Acima 
de tudo, que faça florescer o seu ministério entre os 
homens e o faça grande. Não na maneira como os ho-
mens o vêem, mas como Deus o vê, como chamado 
e vocacionado para o ministério da palavra.

Cumprimento o autor do requerimento de reali-
zação desta sessão, o ex-Senador e hoje Deputado 
Mauro Benevides, amicíssimo da cidade de Brasília. 
S.Exa. é uma pessoa idônea, serena e firme, que alegra 
esta Casa em dias tão difíceis. Sua figura nos cativa 
profundamente pela sua paternidade. 

D. Falcão, nosso muito obrigado. 
Agradecemos aos dirigentes da Igreja, que mui-

to nos honram com sua presença nesta manhã, neste 
momento de fraternidade.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 

Presidência cumprimenta o nobre Deputado Wasny 
de Roure pelo pronunciamento em nome da banca-
da do PT.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao representante da bancada do PMDB, 
nobre Deputado Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (PMDB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado Mauro 
Benevides; D. José Freire Falcão, Arcebispo Emérito 
de Brasília; D. Eugênio Sales; Srs. Senadores Marco 
Maciel e Pedro Simon; Sras. e Srs. Parlamentares: a 
Câmara dos Deputados reúne-se nesta manhã em ses-
são solene, proposta pelo eminente Deputado Mauro 
Benevides, em homenagem aos 80 anos de D. José 
Freire Falcão, Arcebispo Emérito de Brasília, pela fé e 
pregação do amor de Deus, pelo ânimo e pela serie-
dade com que sempre se distinguiu no cumprimento 
de seu nobre trabalho na Igreja, defendendo o bem da 
coletividade com equilíbrio e firmeza exemplares. 

A esta homenagem associa-se a bancada do 
meu partido nesta Casa, o PMDB.

Cearense, ordenado sacerdote em 1949 e bispo 
em 1967, D. José Freire Falcão assumiu a direção pas-
toral na Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará, onde 
permaneceu até ser elevado ao arcebispado, função 
que exerceu por mais de uma década na Capital do 
Piauí, Teresina.

Em 1984, transferido para a Arquidiocese de Bra-
sília, desempenhou, na Capital da República, missão 

apostolar exemplar, marcada pelo caráter ponderado 
e pelo êxito em quase 20 anos de relevantes serviços 
e intensa atividade, sempre pelo engrandecimento da 
Igreja e, sobretudo, pela difusão e fortalecimento do 
cristianismo. 

Sob a benção e a autoridade de Deus e do Papa 
João Paulo II, D. José Freire Falcão chegou ao cardi-
nalato em 1988. 

Entre os registros de sua notável biografia, cumpre 
mencionar a participação no conclave que escolheu o 
sucessor de João Paulo II, Bento XVI. Cabe ressaltar, 
igualmente, as lições da ampla experiência de D. José 
Freire Falcão, que atestam a importância do papel da 
Igreja, priorizando a justiça social e tendo como man-
damento supremo o respeito ao ser humano, para que 
possamos ser um país livre dos problemas atuais da 
violência, da desigualdade e do flagelo social; um país 
mais justo e solidário.

É oportuno repetir, neste ensejo, as palavras do 
próprio Cardeal, na solenidade de Pentecostes, em 
19 de maio de 2002:

“A efusão do Espírito Santo acompanha a 
história da Igreja nesta terra. O tempo da igreja 
é o tempo da efusão do Espírito Santo. É ele 
que conduz pelos caminhos deste mundo. É 
luz e força dos cristãos. 

Esta ação do Espírito na comunidade dos 
cristãos e na vida de cada discípulo de Jesus 
é particularmente sentida em nosso tempo.

A Igreja é uma instituição humana e di-
vina. É conduzida por pessoas humanas limi-
tadas e frágeis. Instituição inserida na história 
humana e, por isso, sujeita às suas vicissitu-
des.

Mas a Igreja é, sobretudo, um aconteci-
mento do Espírito Santo. 

É ele que garante sua permanência na 
história e a imutabilidade das estruturas que-
ridas por seu Senhor.

Fundada por Cristo, a Igreja é ação contí-
nua do Espírito Santo. É ele que a impele a re-
novar-se, a purificar-se e adaptar-se, segundo 
as necessidades de cada momento histórico, 
sem perder sua identidade e na fidelidade de 
Jesus Cristo”.

Eis, na vida do insigne sacerdote, o melhor exem-
plo de quem realmente soube honrar o lema Servir em 
Humildade e somar a experiência louvável de ensina-
mento a serviço do próximo, enaltecendo sempre o 
valor da obediência aos desígnios de Deus. 

Testemunha da consciência social da Igreja Ca-
tólica, fiel defensor do bem comum, D. José Freire Fal-
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cão chegou, assim, no dia 23 de outubro, aos 80 anos 
de idade, justamente reconhecido pela excelência das 
virtudes do equilíbrio, da tolerância, do conhecimento 
e da prática do amor a Jesus Cristo e a Deus.

Ao concluir, tenho a honra de reiterar as congra-
tulações do PMDB e também as minhas, Padre José 
Linhares, ao Arcebispo Emérito de Brasília e Cardeal 
da Santa Igreja Romana, D. José Freire Falcão, por 
seu aniversário e pela competente atuação em todas 
as funções e causas que valorizou, por sua dedicação, 
discernimento, inteligência e bondade.

Parabéns, D. José Freire Falcão, e muito obrigado 
ao meu partido pela oportunidade que me dá de poder 
homenageá-lo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado José Linhares, que 
falará em nome da bancada do Partido Progressista. 

O Padre José Linhares completou, no último do-
mingo, 50 anos de vida sacerdotal e já recebeu desta 
Casa a homenagem, a qual não foi mais expressiva 
porque me teve como intérprete naquela ocasião.

O SR. JOSÉ LINHARES (PP – CE. Sem revisão 
do orador.) – O nobre Deputado Mauro Benevides sem-
pre foi portador de muita modéstia. Daí por que suas 
palavras ficaram nos Anais da Casa. 

Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. pela iniciati-
va de requerer a realização desta sessão solene em 
homenagem ao Cardeal D. José Freire Falcão. Saúdo 
S.Exa.Revma., o Núncio Apostólico D. Lorenzo Bal-
disseri, D. Eugênio Sales, D. Heitor Sales e D. João 
Braz de Aviz.

Meu querido D. Falcão, não represento apenas o 
meu partido. Quero outorgar-me o direito de represen-
tar todos os ex-alunos do nosso antigo Seminário da 
Prainha, sempre lembrado e querido, onde recebemos 
tantos ensinamentos de todos aqueles holandeses que 
nos formaram no caminho da fé.

Hoje é o seu dia. V.Exa.Revma. completa 80 anos. 
Vou juntar-me aos meus pares, que, de maneira tão 
expressiva, tentaram traçar seu perfil virtuoso como 
sacerdote. 

Destaco 2 características. 
Em primeiro lugar, V.Exa.Revma. sempre foi um 

pastor. Em qualquer das circunstâncias em que se 
encontrasse, era sempre o pastor, aquele que olha-
va com o coração, com a fé e com muito amor para 
aqueles a quem Deus, nosso Senhor, lhe confiava a 
sua existência. 

Em segundo lugar, gostaria de destacar a figu-
ra do missionário, chamado em Limoeiro, no Piauí e 
depois em Brasília. V.Exa.Revma. era o missionário, 
o homem que estava sempre dizendo como, um dia, 

disse Samuel ao velho Eli: aqui, estou; manda-me, en-
via-me – ecco ego, mitte me.

  Concedo um aparte, com muito prazer, ao nobre 
Deputado Inocêncio Oliveira.

O Sr. Inocêncio Oliveira – Apesar dos grandes 
compromissos assumidos em meu Estado e aqui, 
pela natureza do cargo que ocupo na Mesa Diretora, 
responsável pela administração da Casa, fiz questão 
de vir a esta tribuna para, neste aparte, fazer um re-
conhecimento. Inicialmente, saúdo o Presidente Mau-
ro Benevides, homem que muito honra o Parlamento 
brasileiro; o Núncio Apostólico do Brasil, D. Lorenzo 
Baldisseri; o caríssimo e eminente amigo D. Eugênio 
Sales; o Arcebispo de Brasília, D. João Braz de Aviz; 
D. Heitor Sales; as Sras. e os Srs. Parlamentares; e os 
demais presentes, sobretudo aquele que hoje com-
pleta 80 anos de idade. A soma cronológica do tempo 
ficou mais alta no Brasil graças ao avanço da nossa 
Medicina, mas chegar aos 80 anos lúcido e com tantos 
serviços prestados à humanidade e sobretudo ao País, 
nos diferentes cargos que ocupou, é uma dádiva de 
Deus. D. José Freire Falcão, V.Exa.Revma. é um pastor 
de Deus. É um pastor de almas, mandado por Deus. 
Todos nós temos uma missão, e a de V.Exa.Revma. é 
uma das mais importantes: salvar almas, conduzi-las 
Àquele que é o Criador de todas as coisas e a Quem 
um dia deveremos prestar contas. Uma folha que cai 
de uma árvore ou um grão de areia que circula no uni-
verso tem a presença de Deus. Com esse sentimen-
to é que devemos levar nossa vida, fazendo o bem, 
ajudando o irmão e lutando por dias melhores. V.Exa.
Revma., que estudou com o Cardeal Ratzinger, hoje 
Papa Bento XVI, por 10 anos na Alemanha, sabe que 
a vida é passageira. A vida futura é que é grande, in-
finita. Com esse sentimento é que presto a mais justa 
homenagem a este homem que completou 80 anos e 
vai viver muito mais ainda. Quando fui Presidente da 
Câmara dos Deputados e Vice-Presidente Constitu-
cional, em que assumi várias vezes a Presidência da 
República, tinha como conselheiro, para minha honra, 
D. José Freire Falcão. Muitas vezes ia à missa das 9 
horas e, depois, conversava com ele e lhe perguntava 
algumas coisas. Ele sempre me dava uma palavra de 
conforto, uma palavra de alente, uma palavra de fé 
– fé em Deus, fé nos homens, fé nas instituições de-
mocráticas deste País. Meus cumprimentos, minhas 
homenagens e a certeza de que sua passagem na 
terra é fértil e profunda, sob as graças de Deus todo 
Poderoso. Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. JOSÉ LINHARES – Peço a V.Exa., Sr. 
Presidente, mais algum tempo para concluir, já que o 
nosso brilhante Deputado Inocêncio Oliveira enrique-
ceu por demais o nosso pronunciamento.
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Evocava o testemunho do nosso homenageado, 
pronunciado em junho de 2002: 

“Somente homens e mulheres de gran-
de amor evangélico serão capazes de mudar 
esta terra e de torná-la habitável pela criatura 
humana. E o amor evangélico não é palavra, 
mas ação; não é propósito, mas decisão; não 
é inspiração romântica, mas empenho efetivo 
para a transformação dos quadros de vida hu-
manos e dos modelos de sociedade”.

D. Falcão, em toda a sua trajetória de vida de 
missionário, de sacerdote, de cardeal, há um mérito 
de V.Exa.Revma. que se sobressai aos demais. Quem 
o conhece sabe o matemático que é. Poucos sabem 
quão grande é o seu conhecimento de Matemática. 
Talvez D. Eugênio, contemporâneo de V.Exa.Revma., 
saiba que nas equações biquadráticas repousava o 
seu espírito. 

Dessa forma, aceite a minha homenagem mais 
sincera e, sobretudo, a gratidão dos cearenses e do 
Brasil inteiro por tudo o que fez. Parabéns, D. Falcão! 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A Pre-
sidência cumprimenta o nobre Deputado José Linhares 
pelo brilhante discurso.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao Deputado José Roberto Arruda, 
ilustre representante de Brasília nesta Casa. S.Exa. 
falará pelo seu partido, o PFL.

O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PFL – DF. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Mauro Benevides, autor do requerimento de realização 
desta solenidade; D. José Freire Falcão, nosso querido 
Cardeal, que recebe esta justa homenagem; D. Lorenzo 
Baldisseri, Núncio Apostólico, representante do Papa no 
Brasil, que nos deu, ontem, uma mostra da sua vasta 
cultura ao conciliar a arte e a fé num belíssimo con-
certo de piano; D. Eugênio Sales, Arcebispo Emérito 
do Rio de Janeiro; D. João Braz de Aviz, Arcebispo de 
Brasília, continuador da obra de D. José Newton e de 
D. Freire Falcão; D. Heitor Sales, Arcebispo de Natal; 
Senadores Marco Maciel e Pedro Simon, que represen-
tam o Senado Federal nesta solenidade; autoridades 
eclesiásticas; demais Parlamentares; representantes 
da sociedade de Brasília presentes: os oradores que 
me antecederam, notadamente o ex-Senador e Depu-
tado Mauro Benevides e o Padre e Deputado José 
Linhares, já fizeram, da tribuna, um resumo de toda a 
vida de D. José Freire Falcão. Mostraram, assim, aos 
que estão neste plenário e aos que nos assistem as 
razões de o Poder Legislativo e a sociedade brasileira, 

que representamos, prestarem a S.Exa.Revma. esta 
homenagem. 

  D. José Freire Falcão, o meu partido, o PFL, e 
os liberais reconhecem em V.Exa.Revma. não apenas 
um exemplo de homem de fé, de evangelizador, mas 
também de convivência harmônica entre os contrá-
rios. Como sabem muito bem V.Exa.Revma. e D. João 
Braz de Aviz, o Arcebispo de Brasília, além da missão 
evangelizadora, por ser aqui a Capital do Brasil, exer-
cita também suas habilidades diplomáticas, seu dom 
da paciência e da compreensão para harmonizar os 
pensamentos contrários, diminuir os conflitos e buscar 
o entendimento entre os homens.

D. Freire Falcão, na condição de Parlamentar de 
Brasília, trago-lhe o abraço de nossa bancada, dos 
representantes de todos os partidos políticos. 

Quando o Governador Joaquim Roriz e sua es-
posa, D. Weslian Roriz, que nutrem estima e amizade 
pessoal por V.Exa.Revma., deram-lhe ontem um abraço, 
fizeram-no em nome da nossa comunidade católica, 
de toda a sociedade de Brasília, que o ama, que lhe 
quer bem, porque recebe sempre de V.Exa.Revma., 
com sua mansidão, com sua calma no jeito de falar e 
de ser pastor, uma energia positiva, um gesto de fé, 
de amizade, de conciliação e de sabedoria.

D. Freire Falcão nos lembrava ontem que, entre 
as riquezas mais importantes do ser humano, está a 
amizade, e que ela só perde para a sabedoria. Acres-
cento, com a permissão de V.Exa.Revma., que, no seu 
caso, a sabedoria revela-se mais no silêncio do que 
nas palavras; mais por escrito do que em voz alta. O 
que sinto, quando leio seus textos, é que eles são o 
resultado de profunda reflexão humana, de grande 
racionalidade intelectual. Mas suas palavras são, so-
bretudo, sublinhadas pelo sentido da fé. 

O seu lema de vida, Servir em Humildade, é um 
exemplo. A missa que celebra diariamente, até hoje, 
na capela de sua casa – humilde como ele, nas qua-
dras 700 –, tem, para todos nós, que somos homens 
de fé, um grande significado.

Peço a Deus, D. José Freire Falcão, que lhe dê 
muitos, muitos anos de vida. Nós, que somos privile-
giados por tê-lo próximo, devemos aprender, ainda que 
um pouquinho, com sua sabedoria e com o peso que 
V.Exa.Revma. sabe dar à palavra “amizade”. 

D. João Braz de Aviz, que continua a sua obra, 
também age com muita humildade e sabedoria. A co-
munidade católica de Brasília tem por ele o mesmo 
respeito que tem por V.Exa.Revma. há décadas. 

Os cidadãos brasileiros, particularmente os católi-
cos, têm esperança de que este mundo tão conflituoso 
em que vivemos e o Brasil, que enfrenta várias crises, 
um dia, com fé em Deus, com sabedoria e com o sen-
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timento verdadeiro da amizade, trilhem o caminho de 
realização da harmonia entre os homens. 

D. Freire, a situação está bastante difícil! Ligamos 
a televisão e vemos várias tragédias. Se não é terre-
moto, é enchente; se não é CPI, é denúncia; se não 
é enchente, é seca – até na Amazônia. Os conflitos 
são permanentes. Parece que a vida, que deveria ser, 
como nos ensina o poeta, a arte do encontro, tornou-
se a arte dos desencontros. 

  Talvez, no seu aniversário, devêssemos homena-
geá-lo não apenas com as palavras, mas com a refle-
xão que o seu silêncio nos inspira. Não seria a hora de 
nós, brasileiros, exercitarmos um pouco mais a nossa 
fé, o sentido de unidade entre os povos e refletirmos 
sobre o sentido da vida? Se falarmos menos e agirmos 
mais, conseguiremos a sociedade dos nossos sonhos: 
menos conflituosa, com menos atritos e desigualdades 
e com mais união e solidariedade.

Os homens públicos se fazem ouvir pelos seus 
discursos, pelos projetos de leis, pelos seus atos pú-
blicos. Os pastores, que se dedicam a nos lembrar 
que acima da compreensão, da inteligência humana 
há um plano espiritual, da fé, impõem-se pelo silêncio 
das suas meditações. 

D. José Freire Falcão, V.Exa.Revma., aos 80 anos 
da sua juventude intelectual, da sua juventude espi-
ritual, nos mostra que, às vezes, é preciso ficar mais 
calado, ser mais simples, menos cerimonioso, mais 
amigo. Talvez esse exemplo nos inspire na construção 
de uma sociedade mais justa.

Finalizo pedindo a Deus que, daqui a muitos e 
muitos anos, possa dizer como o Apóstolo Paulo: vivi 
a minha vida, combati o bom combate e não perdi a 
minha fé. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Re-
gistro a presença do Ministro Lincoln Magalhães, do 
Tribunal de Contas da União; do Monsenhor Marconi, 
Pároco da Catedral de Brasília; do Monsenhor José 
Leite, da Nunciatura Apostólica; do Padre José Car-
los Aleixo, um dos grandes intérpretes do pensamento 
cristão entre nós, e do Padre José Ronaldo Ribeiro, 
Vigário Geral da Arquidiocese de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Átila Lira, que fa-
lará pelo PSDB.

O SR. ÁTILA LIRA (PSDB – PI. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Mauro Benevides, autor do 
requerimento que deu origem a esta sessão; D. Loren-
zo Baldisseri, nosso Núncio Apostólico, representante 
do Vaticano no Brasil; D. João Braz de Aviz, Arcebis-
po de Brasília; D. Eugênio Sales, Arcebispo do Rio de 
Janeiro; D. Heitor Sales, Arcebispo de Natal; Senador 
Marco Maciel; companheiros Parlamentares; senhoras 

e senhores: para o PSDB, homenagear D. Freire Fal-
cão é destacar o exemplo do pastor na sua ação de 
fé e na sua ação social.

As biografias sempre mostram o caminhar do 
homem no seu tempo. D. Freire é o retrato de um ho-
mem santo, de um homem bom, de um homem que 
contribui para a harmonia de uma sociedade que bus-
ca sempre a paz. 

O Cardeal D. José Freire Falcão, Arcebispo Emé-
rito de Brasília, completa 80 anos. 

Segundo o Direito Canônico, a partir dessa ida-
de cessa o direito de nosso homenageado votar e ser 
votado nas eleições papais, o mais antigo sistema 
eleitoral ainda em vigor. 

Em todo o mundo, 117 homens representaram 
mais de 1 bilhão de católicos na eleição de Bento XVI. 
O Brasil, maior país católico do mundo, tinha 8 carde-
ais, mas apenas 4 com menos de 80 anos, na época 
do falecimento de João Paulo II. Um desses 4 cardeais 
brasileiros foi D. José Freire Falcão.

Nosso homenageado nasceu no dia 23 de outu-
bro de 1925, em Ereré, Município cearense que conta 
com 6 mil habitantes. Há 80 anos, naquela localidade 
minúscula, a centenas de quilômetros de Fortaleza, 
certamente ninguém suspeitava de que o recém-nas-
cido, filho do farmacêutico Otávio Freire de Andrade e 
de D. Maria Falcão Freire, pudesse fazer carreira ecle-
siástica tão notável. Destacou-se sobretudo na nobre 
ação de pastor de almas.

Bispo de Limoeiro do Norte, Arcebispo de Tere-
sina, Arcebispo de Brasília, D. José Freire Falcão foi 
um ativo dirigente da CNBB, de suas Pastorais e mo-
vimentos de base. Participou das históricas reuniões 
do Conselho Episcopal Latino-Americano em Medellín, 
em 1968, e em Puebla, em 1979.

Foi elevado ao cardinalato em 1988, aos 63 anos. 
Ao completar 75 anos de idade, em 2000, foi forçado, 
pelo Direito Canônico, a renunciar ao arcebispado 
desta Capital. No entanto, graças à vontade do Papa 
João Paulo II, nosso homenageado permaneceu no 
cargo até 2004, quando seu substituto, D. João Braz 
de Aviz, foi indicado.

É um homem sereno, calmo, às vezes externan-
do moderação conservadora. Mas sabemos que, nos 
seus escritos, sempre foi progressista. Exerceu sua 
atividade de forma exemplar, no período em que o 
Conselho Episcopal Latino-Americano tinha atuação 
política muito ativa, do ponto de vista social, na época 
em que a Igreja fazia opção social pelos pobres. 

O modelo de vida de D. José Freire Falcão é típico 
do seu estilo pessoal: humildade de servir, de pregar. 
Foi e é nosso padre. Marcou presença em nosso Estado 
pela ação social efetiva. No Piauí, a Igreja teve papel 
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decisivo na organização do serviço de proteção social, 
tanto na área de educação como na área de saúde.

Minha vida tem 2 momentos: o de D. Avelar e o 
de D. Freire Falcão. O primeiro foi o da organização po-
lítica, dos serviços e da organização dos movimentos 
jovens, dos quais fiz parte. D. Freire chegou justamente 
na minha fase de amadurecimento profissional e de 
maior contribuição para o Estado. É um homem que 
representa a forma de pensar do nosso partido.

O intelectual D. José Freire Falcão escreve regu-
larmente para publicações, como o Jornal do Brasil 
e o Correio Braziliense; é membro do Conselho de 
Cardeais, que estuda os problemas de organização 
e economia do Vaticano. Até o ano passado, fazia o 
possível para percorrer, durante o ano, as mais de 100 
igrejas católicas de Brasília, muitas das quais surgidas 
durante o seu arcebispado de 20 anos.

O tema que D. José Freire Falcão escolheu para 
seu episcopado, Servir em Humildade, não impede que 
a grandiosidade de sua vida e de seu trabalho seja ho-
menageada, hoje, pela Câmara dos Deputados e pelo 
Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. 

Que seu exemplo possa frutificar!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-

cedo a palavra ao Deputado Paes Landim, que repre-
sentará a bancada do PTB.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO PAES 
LANDIM QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE PU-
BLICADO. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Ariosto Holanda, 
da bancada do Ceará, que falará pelo PSB.

O SR. ARIOSTO HOLANDA (PSB – CE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre Deputado 
Mauro Benevides, em nome do Núncio Apostólico D. 
Lorenzo Baldisseri, saúdo os integrantes da Mesa, os 
Srs. Deputados e os ilustres convidados.

Meu caro mestre, professor e orientador espiritu-
al D. José Freire Falcão, em nome da bancada federal 
do PSB, em meu nome e no dos limoeirenses, aqui 
representados pelo seu Prefeito, João Dilmar, expres-
so, nesta sessão solene, tão bem lembrada pelo nobre 
Deputado Mauro Benevides, os nossos parabéns não 
só pelo aniversário de 80 anos, mas principalmente 
pelos ensinamentos transmitidos ao longo de sua vida 
sacerdotal.

Muito do que pretendia dizer já foi abordado de 
modo brilhante pelo autor do requerimento de realiza-
ção desta sessão, Deputado Mauro Benevides. Faço 
minhas as palavras de S.Exa. 

Desejo registrar que o nosso partido, ao perse-
guir os ideais da socialdemocracia, com justiça social, 
oportunidade de educação e de trabalho para todos, 
saúde e melhor distribuição de renda, vai ao encontro 
da doutrina social cristã, tão bem pregada por V.Exa.
Revma., no decorrer de sua missão como padre, bis-
po, cardeal e arcebispo. 

V.Exa.Revma. conseguiu conviver com os ricos e 
pobres e soube fazer a síntese desse contraditório.

Ao ter como missão levar a todos que o ouviam a 
mensagem de Cristo, a exemplo de Santo Agostinho, 
revelou um Cristo idêntico à sabedoria de Deus.

Afirmo isso porque, num determinado período de 
sua missão, tive a felicidade de lhe encontrar e perce-
ber a sua mensagem. Tal encontro se deu em Limoeiro 
do Norte, na década de 50, onde, ainda como padre, 
no Ginásio Diocesano Padre Anchieta, nos dava aula 
de Matemática e Português – por sinal, era um exce-
lente matemático; acho que foi a partir daí que resolvi 
seguir o caminho da Engenharia – e ao mesmo tempo, 
na nossa convivência, enfatizava os valores éticos e 
morais, com base no princípio da fraternidade humana 
e do cristianismo.

Abro parêntese, Sr. Presidente, para dizer que há 
de se adotar como obrigatória em todas as escolas a 
disciplina chamada Ética, a exemplo do que fazia D. 
Falcão no Ginásio Diocesano Padre Anchieta, para 
que a geração futura possa salvar o nosso País das 
garras da corrupção.

Neste momento da vida nacional, torna-se opor-
tuno lembrar trechos da Encíclica Sollicitudo Rei So-
cialis, do Papa João Paulo II, tão bem defendida por 
D. José Freire Falcão:

“O princípio básico da doutrina social 
cristã afirma que os bens deste mundo origi-
nalmente são destinados a todos. O direito à 
propriedade privada é válido e necessário, mas 
não anula o valor de tal princípio (...). 

Notar-se-á que as questões que têm de 
ser enfrentadas são antes de tudo morais. Do 
mesmo modo que seremos faltosos por avi-
dez de ganho excessivo e de poder, também 
o seremos se, por temor, indecisão e sobre-
tudo por covardia, formos omissos diante das 
necessidades humanas imersas no subdesen-
volvimento. O que está em jogo nas regiões 
subdesenvolvidas é a dignidade da pessoa 
humana, é o direito à vida”.

Sr. Presidente, termino meu pronunciamento tra-
zendo algumas boas lembranças da minha convivência 
com D. Falcão em Limoeiro do Norte. Muitas vezes fui 
seu coroinha, ajudando na missa que celebrava. Encan-
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tava-me com os belos e saudosos cantos gregorianos e 
elevava-me com o lado místico da celebração, quando 
se iniciava com o introibo ad altare Dei.

O desempenho de D. Falcão sempre foi exemplar 
em todos os postos que ocupou na hierarquia da Igre-
ja, como padre, bispo, cardeal e arcebispo. É a Igreja 
que está de parabéns.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – A 

Presidência cumprimenta o nobre Deputado Ariosto 
Holanda pelo seu pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Con-
cedo a palavra ao Deputado Elimar Máximo Damas-
ceno, que falará pelo PRONA.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 
– SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, autoridades eclesiásticas componentes 
da Mesa, demais autoridades, senhoras e senhores, 
o PRONA integra-se à merecida homenagem que a 
Casa do povo presta ao Cardeal D. José Freire Falcão, 
Arcebispo Emérito de Brasília, em comemoração à 
passagem de seu octogésimo aniversário.

Nobres senhores, os homens do nosso tempo, 
submersos tantas vezes no efêmero, são de modo espe-
cial sensíveis ao testemunho daqueles que proclamam 
o eterno com a própria vida; são sensíveis ao testemu-
nho daqueles que, reunidos em Cristo, receberam a 
mensagem da salvação para comunicar a todos.

Entre esses fiéis seguidores do bem encontram-
se os sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, 
verdadeiros servos de Deus que não deixam de oferecer 
aos irmãos esse testemunho com fidelidade e amor, de 
maneira a estimulá-los a procurar aqueles valores que 
manifestam a vocação do homem à transcendência.

É de se observar que as alegrias e as tristezas, 
que as esperanças e as angústias dos homens de hoje, 
sobretudo de todos aqueles que sofrem, são também 
as alegrias e as tristezas, as esperanças e as angús-
tias desses discípulos de Cristo; e não há realidade 
alguma verdadeiramente humana que não encontre 
eco em seus corações.

Corações que espelham uma história de vocação 
sacerdotal, que refletem uma história de diálogo entre 
Deus e o homem. Aliás, convém lembrar, história de 
comunhão que possui como condição primeira a hu-
mildade e disponibilidade em servir os outros, de que 
nos dá fiel exemplo o Cardeal D. José Freire Falcão.

Profundamente radicado na verdade e na cari-
dade de Cristo, animado do desejo e do imperativo de 
anunciar a todos a salvação, D. José Freire Falcão foi 
chamado, desde cedo, a encetar um relacionamen-
to de fraternidade, de serviço, de procura comum da 
verdade, de promoção da justiça e da paz com todos 
os homens.

Falar da vida de D. José Freire Falcão é, pois, re-
verenciar a pureza interior e a humildade do coração, 
disponível a servir o próximo e, no próximo, servir a 

Deus, numa de suas expressões de raro e singular 
relevo.

Sua vida é um emaranhado de belezas, um mo-
delo precioso de vida cristã, que resplandece com a 
luz que vem de longe, varando as distâncias e as di-
mensões. Para nós, brasileiros, D. José Freire Falcão é 
permanente inspiração. Nos seus aspectos definidos, 
constitui um roteiro, uma direção, vertendo ensina-
mentos e exemplos.

Nobres colegas, o carisma de nosso homena-
geado se traduz na sensibilidade para perceber os 
clamores da realidade com suas necessidades e dis-
ponibilidade para servir, na Igreja, aos mais necessi-
tados e aos que estão em situação de maior injustiça, 
com simplicidade, humildade e vida interior. Não por 
menos o lema adotado em sua vida sacerdotal tenha 
sido Servir em Humildade.

S.Exa.Revma. é, portanto, um capítulo vivo da 
história da Igreja Católica brasileira, por representar 
um marco na evolução da consciência cristã de nosso 
povo. É, antes de tudo e acima de tudo, um cristão. Um 
fiel cristão. Cristão na simplicidade e correção de suas 
atitudes. Cristão na honradez de sua consciência.

Logo, honras à sua vida! Vida que já se incorporou 
ao patrimônio moral de nosso povo, porque tem a sua 
profícua e incansável missão já esculpida indelevelmen-
te nos anais eternos da história cristã brasileira.

Todos nós, quando chegamos a Brasília, nos 
sentimos bem recebidos, graças à sua acolhida pater-
nal, digna de um apóstolo consciente de sua missão 
de conduzir-nos a Cristo. Sentimos inteira confiança 
de seguir o caminho indicado, pois Deus se manifesta 
para nós em seus Apóstolos, em comunhão com Pe-
dro: “Ubi est Petrus ibi est Ecclesiae” (onde está Pedro 
aí está a Igreja).

Eminentíssimo e Reverendíssimo Senhor Carde-
al, de todo o coração, exprimindo a gratidão do PRO-
NA, fazemos votos de que V.Exa.Revma. persevere 
nesta via com ânimo alegre e pronto. Temos certeza 
de que Deus lhe concederá a força necessária para 
continuar iluminando-nos neste mundo escurecido 
pelo pecado.

Pedimos sua benção para que nosso trabalho em 
defesa da vida, da moral e dos bons costumes seja 
fortalecido e possam vencer os que ainda insistem em 
defender a atual e terrível cultura da morte.

Aproveitamos este momento para agradecer tam-
bém ao Eminentíssimo Arcebispo Metropolitano de Brasí-
lia, D. João Braz de Aviz, pelos anos que já vem caminhan-
do conosco, com a mesma dedicação e fidelidade.

Cardeal D. José Freire Falcão, V.Exa.Revma. é, 
de fato, um exemplo em Cristo.

Parabéns pelo aniversário e longa vida!
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Registro 

os cumprimentos da Mesa ao nobre Deputado Elimar 
Máximo Damasceno, que falou em nome do PRONA.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Ten-
do em vista o compromisso que nós, Deputados, e os 
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presentes, sobretudo o Núncio Apostólico, os Cardeais 
Eugênio Sales e José Freire Falcão, temos no Senado 
Federal – já se inicia naquela Casa Legislativa sessão 
solene em homenagem a João Paulo II –, o nobre Depu-
tado Carlos Nader desiste da palavra, possibilitando o 
comparecimento de todos, sobretudo das autoridades, 
dos dignitários que aqui estão, à homenagem que será 
prestada à memória do grande pastor João Paulo II.

  Agradeço às autoridades presentes, que abri-
lhantaram este evento, às representações da Casa do 
Ceará, ao NEPTI da Universidade de Brasília, enfim, 
aos párocos que vieram trazer a manifestação dos seus 
fiéis nesta sessão solene em homenagem ao octogé-
simo aniversário de D. José Freire Falcão. S.Exa. pres-
tou os mais relevantes serviços ao povo brasileiro, na 
condição de Vigário, na região jaguaribana, de Bispo 
da Diocese de Limoeiro, de Arcebispo de Teresina e 

de Brasília. Foi uma trajetória marcada por seu talento 
fulgurante e por suas virtudes excepcionais, que hon-
raram e dignificaram a Igreja neste País. 

Esta é a homenagem que a Câmara dos Depu-
tados presta a D. José Freire Falcão pelos 80 anos de 
fecunda existência.

Agradeço às Sras. e aos Srs. Deputados e àqueles 
que abrilhantaram esta magna solenidade. (Palmas.)

V – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) – Está 

encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 
43 minutos.)

Ata da 288ª Sessão, em 25 de outubro de 2005
Presidência dos Srs. Aldo Rebelo, Presidente Ciro Nogueira, 2º Vice-Presidente  

Inocêncio Oliveira, 1º Secretário Claudio Cajado, Zequinha Marinho, Pompeo de Mattos,  
§ 2º do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 14 HORAS COMPARECEM À CASA 
OS SRS.:

Aldo Rebelo
José Thomaz Nonô
Ciro Nogueira
Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba
Eduardo Gomes
Jorge Alberto
Geraldo Resende
Mário Heringer

RORAIMA

PASTOR FRANKEMBERGEN PTB
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

GERVÁSIO OLIVEIRA PMDB
JANETE CAPIBERIBE PSB
Total de Amapá: 2

PARÁ

ANIVALDO VALE PSDB
ANN PONTES PMDB
ASDRUBAL BENTES PMDB
NICIAS RIBEIRO PSDB
RAIMUNDO SANTOS PL
SOCORRO GOMES PCdoB
WLADIMIR COSTA PMDB

ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 8

AMAZONAS

ÁTILA LINS PMDB
HUMBERTO MICHILES PL
PAUDERNEY AVELINO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 4

RONDONIA

AGNALDO MUNIZ PP
EDUARDO VALVERDE PT
MARINHA RAUPP PMDB
NATAN DONADON PMDB
Total de Rondonia: 4

ACRE

HENRIQUE AFONSO PT
JOÃO CORREIA PMDB
JOÃO TOTA PP
JÚNIOR BETÃO PL
NILSON MOURÃO PT
RONIVON SANTIAGO PP
Total de Acre: 6

TOCANTINS

DARCI COELHO PP
MAURÍCIO RABELO PL
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OSVALDO REIS PMDB
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

GASTÃO VIEIRA PMDB
PEDRO FERNANDES PTB
PEDRO NOVAIS PMDB
SARNEY FILHO PV
SEBASTIÃO MADEIRA PSDB
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

ANDRÉ FIGUEIREDO PDT
ANÍBAL GOMES PMDB
ANTENOR NASPOLINI PSDB
ANTONIO CAMBRAIA PSDB
ARIOSTO HOLANDA PSB
EUNÍCIO OLIVEIRA PMDB
JOSÉ LINHARES PP
MAURO BENEVIDES PMDB
ZÉ GERARDO PMDB
Total de Ceará: 9

PIAUÍ

ÁTILA LIRA PSDB
JÚLIO CESAR PFL
MARCELO CASTRO PMDB
MUSSA DEMES PFL
NAZARENO FONTELES PT
PAES LANDIM PTB
SIMPLÍCIO MÁRIO PT
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

BETINHO ROSADO PFL
FÁTIMA BEZERRA PT
HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB
IBERÊ FERREIRA PSB
NÉLIO DIAS PP
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

ENIVALDO RIBEIRO PP
LUIZ COUTO PT
MARCONDES GADELHA PSB
PHILEMON RODRIGUES PTB
WILSON SANTIAGO PMDB
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

CARLOS BATATA PSDB
CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
EDUARDO CAMPOS PSB
FERNANDO FERRO PT

JORGE GOMES PSB
LUIZ PIAUHYLINO PDT
OSVALDO COELHO PFL
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
PEDRO CORRÊA PP
ROBERTO FREIRE PPS
ROBERTO MAGALHÃES PFL
Total de Pernambuco: 11

ALAGOAS

BENEDITO DE LIRA PP
ROGÉRIO TEÓFILO PPS
Total de Alagoas: 2

SERGIPE

IVAN PAIXÃO PPS
JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 2

BAHIA

AROLDO CEDRAZ PFL
CLAUDIO CAJADO PFL
COLBERT MARTINS PPS
DANIEL ALMEIDA PCdoB
FERNANDO DE FABINHO PFL
GEDDEL VIEIRA LIMA PMDB
GUILHERME MENEZES PT
JAIRO CARNEIRO PFL
JOÃO ALMEIDA PSDB
JOÃO LEÃO PP
JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL
JOSÉ CARLOS ARAÚJO PL
JOSÉ ROCHA PFL
JOSIAS GOMES PT
LUIZ ALBERTO PT
MÁRIO NEGROMONTE PP
MILTON BARBOSA PSC
PAULO MAGALHÃES PFL
SEVERIANO ALVES PDT
ZEZÉU RIBEIRO PT
Total de Bahia: 20

MINAS GERAIS

ADEMIR CAMILO PDT
ALEXANDRE MAIA PMDB
CARLOS MELLES PFL
CARLOS WILLIAN PMDB
CUSTÓDIO MATTOS PSDB
EDUARDO BARBOSA PSDB
ELISEU RESENDE PFL
GERALDO THADEU PPS
ISAÍAS SILVESTRE PSB
JOÃO MAGALHÃES PMDB
JOÃO MAGNO PT
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JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS PL
JÚLIO DELGADO PSB
LEONARDO MATTOS PV
MÁRCIO REINALDO MOREIRA PP
ODAIR CUNHA PT
ROMEL ANIZIO PP
ROMEU QUEIROZ PTB
SÉRGIO MIRANDA PDT
VIRGÍLIO GUIMARÃES PT
Total de Minas Gerais: 20

ESPÍRITO SANTO

FEU ROSA PP
MANATO PDT
MARCUS VICENTE PTB
NILTON BAIANO PP
ROSE DE FREITAS PMDB
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

ALDIR CABRAL PFL
ANDRÉ COSTA PDT
CARLOS NADER PL
CHICO ALENCAR PT
DR. HELENO PSC
EDSON EZEQUIEL PMDB
EDUARDO PAES PSDB
JORGE BITTAR PT
JOSÉ DIVINO PMR
JOSIAS QUINTAL PSB
JUÍZA DENISE FROSSARD PPS
NELSON BORNIER PMDB
RODRIGO MAIA PFL
SIMÃO SESSIM PP
VIEIRA REIS PMR
Total de Rio de Janeiro: 15

SÃO PAULO

ALBERTO GOLDMAN PSDB
ANGELA GUADAGNIN PT
ANTONIO CARLOS MENDES THAME PSDB
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO PSDB
ARLINDO CHINAGLIA PT
ARNALDO FARIA DE SÁ PTB
CORAUCI SOBRINHO PFL
EDINHO MONTEMOR PSB
ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO PRONA
IVAN VALENTE PSOL
JAMIL MURAD PCdoB
JULIO SEMEGHINI PSDB
LOBBE NETO PSDB
LUCIANO ZICA PT
LUIZA ERUNDINA PSB
MARCELO ORTIZ PV

MARCOS ABRAMO PP
MEDEIROS PL
NEUTON LIMA PTB
ORLANDO FANTAZZINI PSOL
PROFESSOR LUIZINHO PT
RICARDO BERZOINI PT
RICARDO IZAR PTB
SALVADOR ZIMBALDI PSB
SILVIO TORRES PSDB
ZULAIÊ COBRA PSDB
Total de São Paulo: 26

MATO GROSSO

CELCITA PINHEIRO PFL
RICARTE DE FREITAS PTB
THELMA DE OLIVEIRA PSDB
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

ALBERTO FRAGA PFL
JOSÉ ROBERTO ARRUDA PFL
MANINHA PSOL
SIGMARINGA SEIXAS PT
WASNY DE ROURE PT
Total de Distrito Federal: 5

GOIÁS

BARBOSA NETO PSB
JOVAIR ARANTES PTB
NEYDE APARECIDA PT
PEDRO CANEDO PP
PEDRO CHAVES PMDB
RONALDO CAIADO PFL
Total de Goiás: 6

MATO GROSSO DO SUL

NELSON TRAD PMDB
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

ABELARDO LUPION PFL
CHICO DA PRINCESA PL
DRA. CLAIR PT
LUIZ CARLOS HAULY PSDB
MAX ROSENMANN PMDB
MOACIR MICHELETTO PMDB
NELSON MEURER PP
OSMAR SERRAGLIO PMDB
REINHOLD STEPHANES PMDB
VITORASSI PT
Total de Paraná: 10

SANTA CATARINA

CARLITO MERSS PT
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EDINHO BEZ PMDB
FERNANDO CORUJA PPS
JOÃO PIZZOLATTI PP
LUCI CHOINACKI PT
MAURO PASSOS PT
PAULO BAUER PSDB
VIGNATTI PT
ZONTA PP
Total de Santa Catarina: 9

RIO GRANDE DO SUL

AFONSO HAMM PP
ALCEU COLLARES PDT
BETO ALBUQUERQUE PSB
CEZAR SCHIRMER PMDB
DARCÍSIO PERONDI PMDB
ENIO BACCI PDT
FRANCISCO TURRA PP
HENRIQUE FONTANA PT
JÚLIO REDECKER PSDB
LUCIANA GENRO PSOL
MARCO MAIA PT
MENDES RIBEIRO FILHO PMDB
MILTON CARDIAS PTB
NELSON PROENÇA PPS
ONYX LORENZONI PFL
ORLANDO DESCONSI PT
OSVALDO BIOLCHI PMDB
PAULO PIMENTA PT
Total de Rio Grande do Sul: 18

I – ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – A lista de 
presença registra na Casa o comparecimento de 221 
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. MAURÍCIO RABELO, servindo como 2° 

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece-
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – Passa-se 
à leitura do expediente.

III – EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – Passa-se 

ao

IV – PEQUENO EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Max Ro-

senmann.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB – PR. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente, 
nobres membros da Mesa Diretora e líderes das ban-
cadas, ilustres colegas, senhoras e senhores, quere-
mos registrar nosso total apoio ao movimento defla-
grado pelos Prefeitos paranaenses, sob a liderança 
da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), para 
pressionar o Governo Federal a liberar mais recursos 
para os Municípios. 

Estamos enviando correspondência aos Ministros 
da Fazenda, Antonio Palocci, e do Planejamento, Paulo 
Bernardo, pedindo mais atenção às reivindicações das 
prefeituras, que, por conta da brusca queda nos repas-
ses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
em setembro, correm o risco de não ter dinheiro sequer 
para pagar os salários de seus servidores. 

É inadmissível que o Governo Federal continue 
insensível à situação dos Municípios. 

É na Prefeitura que a população bate quando 
precisa de saúde, educação, enfim, dos serviços mais 
básicos. Não se pode permitir que o Governo Federal, 
que continua tendo sucessivos recordes de arrecada-
ção, continue deixando os Municípios à míngua, sem 
condições de atender aqueles que mais precisam. 

Nesta terça-feira, a AMP reúne em Curitiba Prefei-
tos e presidentes das 18 associações microrregionais 
de Municípios do Estado para discutir a possibilidade 
de fechar as portas das prefeituras por tempo determi-
nado, em protesto contra a queda de 37,93% do FPM 
na terceira semana de setembro. 

Outro objetivo do encontro é discutir uma nova 
ação dos Prefeitos para garantir a aprovação do pro-
jeto, no Congresso Nacional, que amplia em um ponto 
percentual o FPM destinado aos Municípios, o que sig-
nifica um valor aproximado de 1,4 bilhão de reais. 

No início da semana passada, 28 das 32 Pre-
feituras da Associação dos Municípios do Entre Rios 
(AMERIOS) decidiram fechar as portas pelo mesmo 
motivo. 

Na sexta-feira, outras duas entidades, a Asso-
ciação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) e 
a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná 
(AMSOP), que juntas representam 92 cidades, também 
discutiriam a adesão ao movimento.

Dados oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional 
(STN) confirmam que o FPM caiu 37,93% por causa 
do aumento das restituições do Imposto de Renda de 
Pessoa Física. 

Junto com o Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI), o Imposto de Renda é uma das principais 
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fontes de receita do Fundo de Participação dos Muni-
cípios. Os recursos são repassados às prefeituras a 
cada 10 dias. 

O FPM é a principal fonte de receita de 70% das 
cidades do Estado, e a diminuição do repasse compro-
meterá os investimentos das prefeituras na qualidade 
de vida da população. 

A preocupação com a queda do FPM se agrava 
pelo fato de que a própria Secretaria do Tesouro Na-
cional admite que as restituições do Imposto de Renda 
vão continuar até dezembro. 

Segundo o Presidente da AMP e Prefeito de 
Nova Olímpia, Luiz Sorvos, a paralisação foi a forma 
encontrada para chamar a atenção do Governo Fe-
deral para a situação dos Municípios e fazer com que 
as reivindicações deles sejam ouvidas. S.Exa. lembra 
que o projeto de aumento do FPM tramita há quase 2 
anos no Congresso Nacional. 

Além da queda sazonal do FPM por conta das 
restituições do IR, outro problema que está prejudican-
do os Municípios é a não realização do Censo Popu-
lacional, que também tem causado graves problemas 
aos Municípios. 

O Censo deveria ser realizado neste ano, mas 
foi cancelado pelo Governo Federal sob a justificativa 
de falta de recursos. 

Anualmente, em agosto, o IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística) faz uma estimativa 
do crescimento da população. Mas esta estimativa é 
insuficiente para corrigir as distorções. 

No caso do Paraná, 178 Municípios perderam 
população. Como o FPM se baseia no número de ha-
bitantes, a não realização do Censo afeta a arrecada-
ção das prefeituras. 

Estamos trazendo estas questões levantadas pe-
los Prefeitos paranaenses à tribuna desta Casa, bem 
como aos Ministros da Articulação Política, Jaques 
Wagner, e da área econômica porque sabemos que 
elas não se referem somente ao Paraná, mas atingem 
todos os Municípios brasileiros. 

Atender as reivindicações dos Municípios é uma 
questão de justiça, até porque, em última instância, 
sem recursos, os Prefeitos não terão como realizar as 
obras e serviços que a população necessita, nem a 
contrapartida dos convênios federais e estaduais. 

Consideramos também justa a reivindicação de 
destinação de parte de contribuições como CPMF e 
COFINS às prefeituras. Hoje, a arrecadação desses 
tributos fica só com a União, apesar de o Governo Fe-
deral ter repassado nos últimos anos grande parte de 
suas atribuições aos Municípios, sem contudo prover 
os recursos necessários ao atendimento dessas res-
ponsabilidades. 

O descaso com que o Governo Federal vem tra-
tando as reivindicações dos Municípios contrasta com 
o comportamento do Governo do Estado do Paraná, 
sob o comando do Governador Roberto Requião, que 
está dando o exemplo para o País inteiro ao contrariar 
os dogmas do neoliberalismo mercantilista, impulsio-
nando o crescimento econômico do Estado, com re-
dução de impostos para pequenas e microempresas 
e estimulando a geração de empregos. 

Na última quinta-feira, tivemos a oportunidade de 
participar de um encontro que reuniu o Governador e 
quase 50 Prefeitos e 100 lideranças de nossa base 
política. Na ocasião, tivemos reafirmada a garantia de 
apoio do Estado e o atendimento às principais reivin-
dicações dos Municípios. 

Segundo o Governador, todos os Municípios serão 
atendidos por todos os programas do Governo, inde-
pendentemente da origem partidária dos Prefeitos. 

Durante o encontro, o Governador anunciou, por 
exemplo, o programa Irrigação da Madrugada, que ofe-
rece a redução do preço da energia elétrica no período 
noturno para projetos de irrigação, além de incentivo e 
financiamento para a aquisição de equipamento. 

Como bem destacou Requião, “este programa 
viabiliza a pequena e média propriedade, elimina o ris-
co da seca e da colheita fracassada e dá possibilidade 
de dobrar ou triplicar a produção do Estado”.

O Governador vem fazendo um trabalho exemplar. 
Requião está revolucionando os Municípios e a base 
da sociedade, com obras de infra-estrutura, como a 
pavimentação e o conserto das rodovias, saneamento, 
além da melhoria na saúde e do estímulo ao pequeno 
produtor rural. 

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados.

A melhoria das condições de atendimento público 
em saúde sempre foi e continua sendo uma das maio-
res preocupações de nossa atuação parlamentar. 

Nesse sentido, temos trabalhado insistentemen-
te para oferecer, seja por meio de projetos de lei, seja 
pela busca de recursos, mecanismos e instrumentos 
para que o sistema público, em especial os hospitais e 
entidades filantrópicas que atendem ao Sistema Único 
de Saúde, possa superar as dificuldades que atravessa 
e consiga assim dar à população o atendimento que 
ela precisa e merece. 

Dentro desse contexto, queremos destacar a 
aprovação, pela Comissão de Desenvolvimento Eco-
nômico, Indústria e Comércio desta Casa, do Projeto 
de Lei nº 3224, de 2004, de nossa autoria, que prevê 
que hospitais, maternidades, casas de saúde e clíni-
cas médicas se registrem única e exclusivamente nos 
Conselhos Regionais de Medicina (CRMs). 
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O objetivo do projeto é garantir a fiscalização dos 
CRMs sobre esses estabelecimentos, que, mesmo se 
oferecerem serviços auxiliares, passarão a ter a me-
dicina reconhecida oficialmente como sua atividade 
fim. Todos os atos praticados nesses locais serão de 
responsabilidade de um diretor formado em medicina. 
As outras atividades são acessórias e existem para 
possibilitar a atividade fim, que é a medicina.

Já as pessoas que trabalham dentro dos hospi-
tais e não exercem a profissão de médico, como, por 
exemplo, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e 
nutricionistas,- continuarão filiadas individualmente aos 
seus respectivos conselhos profissionais. 

Os hospitais, como pessoas jurídicas, é que de-
verão se filiar apenas aos CRMs. 

A proposta prevê que somente os hospitais mili-
tares ficarão fora da regra, pois já são subordinados às 
normas das Forças Armadas, que prevêem um rígido 
controle das suas atividades. 

O projeto, que tramita em caráter conclusivo, ainda 
será avaliado pelas Comissões de Seguridade Social e 
Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Em visita recente à Federação dos Hospitais do 
Paraná – FEHOSPAR, fomos recebidos pelo seu Pre-
sidente, José Francisco Schiavon, que na ocasião re-
afirmou o apoio da entidade às iniciativas legislativas 
e administrativas que temos encaminhado na Câma-
ra Federal em prol da rede prestadora de serviços de 
saúde do Estado. 

No encontro, lembramos que a proposta teve ori-
gem em uma reivindicação apresentada pela FEHOS-
PAR, que ofereceu subsídios para dar sustentação à 
matéria. 

Sem uma regulamentação clara e específica, o 
que aconteceu foi que se criou uma série de norma-
tivas de outros conselhos profissionais, fazendo com 
que a unidade de saúde ficasse sob a fiscalização e 
sofrendo o ônus pecuniário de diversas instituições de 
forma simultânea. Isso gerou uma série de conflitos de 
competência, criando problemas para os gestores. 

Na visita à FEHOSPAR, agradecemos mais uma 
vez o apoio que temos recebido por parte do setor mé-
dico-hospitalar às nossas iniciativas e reafirmamos a 
nossa intenção de continuar dando atenção especial 
aos projetos que possam melhorar a qualidade dos 
serviços de saúde. 

Estamos trabalhando, por exemplo, para resol-
ver a questão da destinação dos resíduos, o chamado 
lixo hospitalar. 

No início do ano, apoiamos os estabelecimentos 
de saúde na polêmica em que eles se envolveram com 
a Prefeitura de Curitiba, para que a Prefeitura mantives-

se o gerenciamento do serviço de coleta, tratamento 
e destinação final dos resíduos. 

Entendemos que os gestores públicos não po-
dem omitir-se nesse processo que, com o advento das 
normas ambientais e sanitárias, impôs todo o ônus das 
várias etapas do manuseio do lixo hospitalar. Caso os 
hospitais tenham que assumir essa responsabilidade, 
terão seus custos onerados, e quem acabará pagando 
a conta são os usuários do sistema. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, demais senhoras e senhores presentes e 
os que sintonizam a Rádio Câmara ou a TV Câmara, 
o Comitê de Política Monetária – COPOM, em sua 
reunião mensal ocorrida nesta quarta-feira, baixou a 
taxa de juros básica, a SELIC de 19,5% para 19% ao 
ano – este é o percentual a ser cobrado pelo mercado 
a partir de agora.

O índice, apesar da diminuição de meio ponto, 
ainda é alto, segundo a esmagadora maioria dos es-
pecialistas, sem falar nos principais interessados en-
volvidos: o consumidor e o setor produtivo.

Com todos os sinais vitais da economia brasileira 
fortalecidos, aguardava-se medida mais corajosa por 
parte do COPOM. Os mais otimistas esperavam a re-
dução de até 1,5% percentual, o que resultaria numa 
taxa de 18% ao ano. A cautela, porém, prevaleceu 
mais uma vez, e a decisão conseguiu desagradar a 
quase todos.

Para se ter uma idéia do impacto dos 19% na 
economia, basta lembrar que os juros com os quais 
o comércio vai trabalhar podem atingir até 140% ao 
ano. Para comprar um televisor de 29 polegadas, por 
exemplo, hoje em torno de R$1.500,00, se for financiar 
em 12 meses, o consumidor terá de desembolsar, ao 
final desse prazo, algo em torno de R$3.600,00, se 
aplicada a taxa máxima mencionada.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
demais senhoras e senhores, o que se espera nos 2 
meses que ainda restam para o final do ano é que os 
circunspectos administradores de nossa economia te-
nham a sensibilidade de reduzir mais a taxa básica de 
juros nas próximas reuniões, para que, pelo menos, o 
brasileiro passe um Natal um pouco mais gordo.

Muito obrigado.
O SR. SIMÃO SESSIM (PP – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, permitam-me parabenizar o jornal O Globo pela 
brilhante matéria publicada na edição de domingo pas-
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sado, dando conta de problema que aflige a grande 
parcela da população brasileira. Refiro-me ao déficit 
habitacional, que apenas no Estado do Rio de Janeiro 
já chega a 293.848 moradias, segundo estudo inédito 
da Fundação Centro de Informações e Dados do Rio 
de Janeiro – CIDE.

Artigo escrito em abril deste ano por Renato 
Cymbalista, arquiteto e coordenador do Núcleo de 
Urbanismo do Instituto Pólis, uma ONG de estudos, 
formação e assessoria em políticas sociais, resume a 
dramática situação da falta de habitação, fruto, como 
todos nós sabemos, de vertiginosa urbanização. Tida 
como uma das principais questões sociais do País no 
século XX, a urbanização pela qual passou a socie-
dade brasileira fez com que a população urbana, que 
em 1960 representava 45% da população brasileira, 
chegasse ao patamar de 80%.

Trabalho recente do Instituto Brasileiro de Admi-
nistração Municipal – IBAM intitulado Os Municípios 
e a Política Habitacional de Interesse Social usa da-
dos da publicação Radar Social levantados pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, órgão 
vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, para mostrar que 17 milhões de brasileiros 
ainda moram em residências superlotadas, enquanto 
outros 6,6 milhões de cidadãos lotam as favelas e os 
assentamentos irregulares do País. Não obstante isso, 
mais 5,7 milhões de pessoas destinam mais de 30% 
de sua renda com o pagamento de aluguel.

A reportagem de O Globo, Sr. Presidente, por sua 
vez, mostra que o déficit de quase 294 mil moradias 
no Estado do Rio de Janeiro equivale à necessidade 
de 1,2 milhão de pessoas. Em números absolutos, 
ainda segundo matéria de O Globo, o déficit habita-
cional aumentou em 12.032 mil unidades entre 1991 
e 2000. E o que provoca tal situação? Sem condições 
de moradia, na melhor das hipóteses, alguns acabam 
nas áreas mais empobrecidas das favelas e outros fi-
cam mesmo na rua.

O mesmo levantamento da CIDE constatou, por 
exemplo, que pelo menos 12.583 famílias vivem hoje na 
rua, em moradias improvisadas ou em áreas de risco, 
no Estado do Rio de Janeiro. Em casa de parentes há 
outras 243.923 famílias, enquanto que 37.342 estariam 
sobrevivendo em cômodos cedidos ou alugados por 
valor superior a 30% da renda de seus ocupantes.

Temos ainda problemas em Seropédica, na re-
gião da Costa Verde, onde o déficit habitacional é o 
maior da Região Metropolitana, com 8,83%, e 15,6% 
da população vive abaixo da linha da pobreza, e em 
Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde 9,55% das 
pessoas estão abaixo da linha de pobreza, e o déficit 
habitacional chega a 8,77%.

E é diante deste quadro, Sr. Presidente, que per-
cebemos que as cidades passam a retratar, em preto 
e branco, as imagens de injustiça e desigualdade da 
sociedade brasileira, como sugere o arquiteto Renato 
Cymbalista. Diz ele textualmente que a precariedade 
habitacional vem assumindo contornos cada vez mais 
graves desde a década de 80, exatamente quando se 
iniciou o período de estagnação da economia do País. 
E essa precariedade se expressa nas favelas, que ocu-
pam praças, morros, mangues e beiras de córregos e 
são maiores e mais visíveis nas grandes metrópoles, 
como Rio de Janeiro e São Paulo.

É bem verdade que o Governo do Presidente 
Lula, preocupado com a questão habitacional, deu 
continuidade à Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano – PNUD e estabeleceu a meta de acabar com 
o déficit habitacional num prazo de 20 anos. Mas, pelo 
andar da carruagem, esse horizonte parece ainda estar 
muito longe dos olhos da população de baixa renda no 
País. Até porque, infelizmente, o Brasil continua mar-
cado por extrema desigualdade no que diz respeito à 
distribuição de renda.

Todos nós sabemos, Sr. Presidente, que a com-
binação investimentos precários e tímida abertura no 
acesso ao crédito contribui para a manutenção da es-
cassez da oferta de moradia, da segregação espacial 
da população de menor poder aquisitivo e o elevado 
custo da habitação. 

Por isso mesmo, somente a definição de uma 
política habitacional de interesse social conseguirá re-
duzir o déficit de moradias. É preciso que a sociedade 
brasileira tenha, de fato, consciência de que as limita-
ções de recursos por parte do Governo representam 
grande entrave ao atendimento das demandas sociais. 
Portanto, é preciso haver vontade política.

Muito obrigado.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, em termos de afirmação democrática, 
pela expressiva participação do eleitorado brasileiro, o 
instituto do referendo foi testado na consulta a que se 
procedeu no dia 23, após período de propaganda em 
que os 2 comitês formalmente estruturados procura-
ram defender os seus pontos de vistas, favoráveis ou 
contrários ao desarmamento.

Neste plenário mesmo, os debates se sucederam 
com inusitada insistência entre os que se posicionavam 
favoráveis ou contrários à proibição, num questiona-
mento que permitiu ao povo decidir soberanamente 
sobre a proibição do comércio de armas, no exercício 
de prerrogativa que a Carta de 5 de outubro de 1988 
garantiu entre os direitos da cidadania.
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Em entrevista coletiva, o Ministro Carlos Velloso, 
dirigente máximo do Tribunal Superior Eleitoral, mos-
trou-se satisfeito com o desempenho da Corte a que 
preside, apontando os resultados, celeremente apura-
dos, como exemplo para as demais nações.

Sem posicionar-se em torno do “sim” ou do “não”, 
alegando a sua isenta condição de magistrado, aquela 
autoridade preferiu enaltecer a experiência posta em 
prática no último domingo, levando às urnas milhões 
de pessoas, estimuladas pela convocação que a mí-
dia eletrônica se incumbiu de promover, em progra-
mas esclarecedores e de recomendações didáticas, 
que motivaram a massiva participação registrada no 
magno evento.

Se é certo que o índice de abstenção ultrapassou 
a previsão inicial, não se pode deixar de reconhecer 
que a presença nas seções eleitorais foi estimulante, 
numa conscientização que haverá de resultar benéfica 
para o avigoramento de nossa formação política.

Para os que se situaram a favor da tese vitoriosa, 
há necessidade de o Estado reformular a política de 
segurança pública, a fim de fazer com que diminuam, 
em conseqüência, os níveis de criminalidade, bastante 
elevados entre nós.

O Estatuto do Desarmamento em vigor terá de 
ser respeitado integralmente como exigência de nos-
sa realidade, sem o que não poderemos desfrutar de 
maior tranqüilidade, tarefa de que se deve incumbir o 
Poder Público, em todos os níveis.

No meu Estado, o Governador Lúcio Alcântara, 
após votar em uma das seções localizadas nas proxi-
midades do Palácio da Abolição, mesmo expressando 
a sua inclinação pelo “sim”, afirmou que continuaria a 
envidar esforços para que organismos policiais bem 
aparelhados estivessem sempre à disposição do povo 
cearense.

No Distrito Federal, o nosso colega Alberto Fraga, 
ardoroso patrocinador da campanha do “não”, voltou a 
exaltar a justeza de seu ponto de vista, que chegou a 
expor neste plenário e em suas aparições na televisão 
e no rádio durante o período de propaganda assegu-
rado pela Justiça Especializada.

Portanto, diante do retumbante triunfo do “não”, 
conclui-se que o Executivo deve redobrar sua preocu-
pação com vistas a reaparelhar os órgãos responsáveis 
pelo nevrálgico setor, fazendo com que ofereçam ao 
cidadão mais tranqüilidade e maior confiança no apoio 
das Polícias, quer a Militar quer a Civil.

Não há dúvida de que o referendo efetivado deve 
ser entendido como instrumento de valorização de le-
gítimo direito da cidadania, como bem acentuou o Pre-
sidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Carlos 
Mário Velloso, que, ao presidir a consulta, mais uma 

vez mostrou competência, serenidade e espírito pú-
blico incomparáveis.

O SR. MAURÍCIO RABELO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MAURÍCIO RABELO (PL – TO. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço 
ao povo tocantinense o apoio à campanha do “não” 
no referendo. Em meu Estado, conseguimos 76% dos 
votos. A população entendeu a mensagem e não quis 
abrir mão do direito de se defender.

Aproveito a oportunidade para registrar que vi-
sitei as obras da Ferrovia Norte—Sul, no Estado do 
Tocantins. As obras estão indo muito bem. Agradeço 
ao Ministro Alfredo Nascimento o esforço para nos 
atender.

Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou 
encaminhando à ANATEL denúncia de que a empresa 
Vivo está lesando direitos de clientes e consumidores, 
ao não cumprir a obrigação de enviar-lhes a fatura dis-
criminada até 5 dias antes da data de vencimento. O 
pior é que o cliente não tem a quem reclamar – não 
existe subgerente, gerente ou diretor –, mas apenas 
um número para ligar e ouvir uma gravação.

Quando se trata de atender aos direitos dos clien-
tes, a Vivo é uma empresa fantasma. Na hora de co-
brar a conta, porém, é muito viva. Talvez esteja aí a 
razão de seu nome. Devido à forma desonesta como 
trata seus clientes, não aconselho ninguém a se tornar 
cliente dessa empresa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Carlos Nader.
O SR. CARLOS NADER (PL – RJ. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, bastou uma chuva no Rio de Janeiro, para, 
mais uma vez, a população carioca conhecer de perto 
o caos. O que vimos ontem foram ruas alagadas, rios 
transbordando e mortes causadas por raio e choques 
elétricos.

Evidentemente, o Rio de Janeiro não é a única 
cidade no Brasil que, no verão, enfrenta intempéries 
da natureza. São milhares os Municípios que, nesse 
período, sofrem as conseqüências das chuvas.

Todos os anos, tenho alertado as autoridades no 
sentido de que é preciso um grande trabalho conjunto 
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da União, dos Estados e dos Municípios nas áreas de 
risco, ocupadas indevidamente, diga-se de passagem, 
por pessoas que, nem por isso, podem ser deixadas 
à própria sorte.

Boa parte das Prefeituras brasileiras sofre com 
a falta de recursos para obras de contenção e, princi-
palmente, para a construção de casas para as famílias 
residentes em áreas de risco.

O verão começa daqui a 2 meses. Portanto, ha-
vendo disposição política, ainda é possível fazer alguma 
coisa. Não podemos aceitar como fato natural pessoas 
perderem a vida em deslizamentos de terra. E quando 
isso ocorre, é normal que o Governo Federal logo anun-
cie liberação de recursos para a reconstrução, mas, na 
maioria das vezes, a promessa não é cumprida.

Muito obrigado.
O SR. ZONTA (PP – SC. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, nobres colegas Parlamentares, fun-
cionários da Casa, visitantes, o Brasil vive um momen-
to dramático no aspecto econômico e social, fruto do 
surgimento de focos de aftosa no Mato Grosso do Sul, 
com áreas sob suspeita no Paraná e em São Paulo. 

O mercado internacional já tomou providências, 
por exemplo, suspendendo a compra de carne bovina 
do Estado do Mato Grosso do Sul, maior produtor de 
gado do Brasil, com 500 mil toneladas de carne por 
ano, 1 bilhão e 200 milhões de dólares, que deixam 
de ser exportados. A Rússia também está tomando a 
providência lamentável da suspensão.

Além da carne bovina, adentra o Paraná a questão 
da carne suína. Vamos torcer para que não se confir-
mem os focos de São Paulo, para que fique nesse es-
tágio, mas o prejuízo é incalculável. É um desastre para 
o agronegócio brasileiro o que está acontecendo.

Não é hora de indicar culpados aqui ou ali, mas 
de lembrar responsabilidades para os trabalhos de 
defesa sanitária animal e vegetal.

Somos de Santa Catarina, único Estado livre, 
sem vacinação, e que agora tem de autoproteger-se 
com todas as medidas sanitárias recomendadas pela 
Organização Internacional de Epizootias – OIE para 
evitar o foco, devido ao fato de que há 5 anos não va-
cinamos. 

Vamos rememorar a responsabilidade desse fato. 
Primeiro, gostaria de registrar com ênfase que o Mi-
nistro Roberto Rodrigues e sua equipe vêm lutando, 
com o apoio da Comissão de Agricultura, da Frente 
Parlamentar do Cooperativismo, desde 2003, para que 
as áreas econômica e de planejamento do Governo 
Federal não cortassem o recurso destinado à agrope-
cuária e que pudessem repassá-lo para a defesa, para 
os convênios com os Estados. 

Lembro, Deputado Abelardo Lupion, que só este 
Parlamentar teve oportunidade, de 10 de novembro de 
2003 até a semana anterior ao surgimento do foco, de 
fazer 18 pronunciamentos e 11 requerimentos, apro-
vados na Comissão de Agricultura, alertando sobre o 
problema. E quantas vezes nos encontramos com o 
então Ministro Guido Mantega, com o Ministro da Fa-
zenda, Antonio Palocci, com o Ministro Paulo Bernar-
do, com a Ministra Dilma Rousseff, e ainda tivemos 2 
encontros com o Presidente Lula e nos encontramos 
também com o então Ministro Aldo Rebelo, hoje Pre-
sidente desta Casa! E o que conseguimos? Nada. 
Não evoluímos. 

Portanto, esse foi um desastre anunciado, alerta-
do. Agora, vem o Ministro Palocci dizer que não aceita 
que a responsabilidade seja atribuída a ele, que os re-
cursos solicitados foram liberados e que o Ministro da 
Agricultura Roberto Rodrigues é quem não foi capaz 
de aplicar esses recursos. 

Trata-se de um caso de apuração da responsa-
bilidade dos Ministros da Fazenda e do Planejamento. 
Nós não podemos nos calar, não podemos deixar por 
isso mesmo, não podemos assistir a um tiroteio entre os 
Ministros – é o momento de socorrer, sim, os Estados 
e os produtores atingidos, de tomar as providências 
necessárias e de apurar as responsabilidades. Quem 
vai pagar pelo prejuízo? O País está sofrendo com os 
prejuízos, Deputado Ronaldo Caiado, e é necessário 
que se apurem as responsabilidades. Nós não temos 
dúvida: não adianta fugir. 

A Comissão de Agricultura tem todo o controle; 
nós temos cópia de todos os requerimentos e de todos 
os pronunciamentos. Quantas vezes se alertou, quantas 
reuniões foram feitas e quanto dinheiro foi repassado? 
É uma vergonha, portanto, dizer que repassaram 90 
milhões de reais à Defesa, se Santa Catarina, sozinha, 
gasta 25 milhões. Não se hesitou, entretanto, em pas-
sar mais de 700 milhões ao MST, para que ele cum-
prisse sua missão – não temos nada contra a reforma 
agrária, mas sim contra a razão dela.

O Deputado Ronaldo Caiado, como Presidente 
da Comissão, manifestou esta questão uma semana 
antes de ocorrerem os focos da febre aftosa. O Brasil 
vive um momento delicado. Sejamos solidários, mas, 
a despeito disso, é preciso apurarmos as responsa-
bilidades.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Brasil viveu no último dia 23 uma experiência 
importante e necessária para nossa democracia. O 
referendo mostrou o quanto é necessário que a de-
mocracia seja cada vez mais direta e representativa, 
e cada vez menos decisões deverão ser tomadas iso-
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ladamente e sim em conjunto com a comunidade, o 
que nos mostrará o caminho a seguir.

No último dia 23 ouvimos a população brasileira, 
que, em sua absoluta maioria, deixou clara uma crí-
tica dura e veemente ao Estado brasileiro, sobretudo 
no que diz respeito à situação da segurança pública, 
manifestando imensa desconfiança em relação aos 
órgãos do setor.

No meu entendimento, quem votou contraria-
mente à proibição não estava apenas defendendo o 
interesse de possuir e portar armas. Pelo contrário. 
Estava enviando um recado a nós, Deputados, Se-
nadores, Governadores, Prefeitos e principalmente a 
S.Exa. o Presidente da República: a segurança públi-
ca não vai bem. 

Muitos brasileiros votaram entendendo estar vo-
tando contrariamente ao Governo, na figura do Ministro 
Márcio Thomaz Bastos. No Brasil, temos a tendência 
de concentrar numa só figura – e assim queimá-la – a 
responsabilidade de todos os males. Muitos foram os 
que rejeitaram o “sim” como se a essa opção corres-
pondesse uma política de governo.

Há, sim, uma política do Governo Federal extre-
mamente falha, sobretudo porque deixou de passar 
recursos, e recursos de que dispunha, tanto que ontem 
o Ministério da Justiça repassou 100 milhões de reais 
– aliás, insuficientes. Mas se existia recursos, por que 
não os passou antes?

Segundo ponto: os responsáveis pela segurança 
pública, no Brasil, por determinação constitucional, são 
os Governadores. Os Chefes das Polícias Militares são 
os Governadores. Quem nomeia as autoridades de se-
gurança pública nos Estados são os Governadores. O 
“não” referendado ontem foi destinado ao Estado bra-
sileiro, desde o Presidente da República até os Gover-
nadores, e a nós, Parlamentares, que deveríamos lutar 
para promover adequada segurança pública. 

O referendo mostra que as pessoas não confiam 
na segurança pública, portanto, não confiam nas Polí-
cias Civil, Militar e até na Federal, apesar das ações, 
por causa de um desvio que ocorreu no Rio de Janei-
ro, embora o fato esteja sendo rapidamente apurado, 
com punição dos culpados. 

No meu entendimento, outro recado do “não” é a 
impunidade, que cabe ao Poder Judiciário reduzir, mas 
continua imensa no País. Vou me pronunciar, durante 
esta semana, nessa linha, porque quero fazer uma 
avaliação das ações do Poder Judiciário que não foram 
executadas, permitindo que muitos dos problemas de 
segurança do Brasil se agravassem.

Aproveito o momento, Sr. Presidente, na condi-
ção de membro, participante da Comissão de Orça-
mento do Congresso Nacional, para encaminhar uma 

solicitação à Comissão de Segurança Pública, a fim 
de promovermos o acompanhamento dos recursos 
que aqui deveremos aprovar, aumentando o valor e 
garantindo o não-contingenciamento de verba para 
segurança pública nos Estados.

Os jornais de hoje de Alagoas nos mostram que 
1% do orçamento vai para a segurança pública do 
Estado. Pedi para verificar quanto estamos aplican-
do na Bahia. Gostaria de discutir nesta Casa quanto 
os Estados, os Governos Federal e Municipal, onde 
existem Guardas Municipais, destinam de recursos 
para essa área.

O referendo do dia 23 precisa repetir-se mais 
vezes. A democracia direta é uma grande aula, e com 
ela aprendemos todos os dias. O recado do “não” nas 
urnas é para nos mostrar que a segurança pública no 
Brasil está completamente falida.

Passo a tratar de outro assunto, Sr. Presidente. 
Há exatamente 30 anos, o jornalista Vladimir Herzog 
era torturado e morto nos porões do DOI-CODI, em 
São Paulo, órgão de repressão da ditadura militar. 
Seus algozes tentaram simular uma versão de suicí-
dio, logo desmascarada pela evidência dos fatos re-
gistrados numa fotografia tristemente histórica: como 
um homem com o corpo apoiado no solo, os joelhos 
dobrados, poderia ter-se enforcado com um cinto? 
Chefe de reportagem da TV Cultura de São Paulo, 
Vlado, como era carinhosamente chamado por seus 
colegas de profissão, atendeu a uma intimação para 
prestar depoimento e foi preso sob a acusação de li-
gações com o Partido Comunista Brasileiro. Menos de 
4 horas depois apareceu morto na cela. As investiga-
ções apontaram que ele foi torturado para falar e, em 
seguida, assassinado.

Involuntariamente, o jornalista acabou virando 
mártir da luta contra a ditadura em plena vigência do 
Ato Institucional nº 5, o famigerado AI-5. Num período 
em que poucos brasileiros ousavam sair às ruas para 
protestar, a morte de Vladimir Herzog provocou uma 
onda de indignação, expressa corajosamente no grande 
ato ecumênico da Catedral da Sé, em São Paulo, que 
reuniu católicos, judeus e luteranos, sob a liderança 
do cardeal D. Paulo Evaristo Arns, do rabino Henry 
Sobel e do bispo luterano James Write. Naquela cele-
bração, em memória do jornalista morto, iniciavam-se 
um importante capítulo de reação ao regime militar e 
os primeiros passos da campanha pela anistia.

Foi necessária a morte de Vladimir Herzog para 
que as forças sociais perdessem o medo de sair nova-
mente às ruas e protestar contra a ditadura. A partir da 
reação ao assassinato do jornalista, desencadearam-
se outros movimentos de libertação nacional, como a 
já citada campanha pela anistia e a megamobilização 
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das diretas já. A ditadura já estava ferida de morte, 
como se veria mais tarde.

Vladimir Herzog foi torturado e morto no bojo de 
uma trama hedionda da linha dura da ditadura militar 
para barrar o projeto de abertura política. Essa linha 
era personificada pelo ex-Presidente Emílio Médici, 
pelo comandante da 2ª Região Militar de São Paulo, 
General Ednardo Melo, e pelo Ministro do Exército, 
Gen. Sílvio Frota, ambos defenestrados pelo General 
Geisel. A morte de Vladimir Herzog representou tam-
bém a primeira condenação pública e oficial da União 
e o reconhecimento público de que a ditadura torturava 
e matava em seus fétidos porões. Isso porque, 3 anos 
depois, a Justiça deu ganho de causa à família de Vlado 
e responsabilizou a União pela morte do jornalista.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o que dói, 
um quarto de século depois da imolação de Vladimir 
Herzog no matadouro do regime militar, e falo agora 
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembléia Legislativa, que tem visitado presídios 
e delegacias pela Bahia afora, é saber que, mesmo 
depois da ditadura e em pleno regime democrático, 
as torturas representam ainda brutal realidade das 
condições carcerárias brasileiras. Para melhor honrar 
a memória de Vlado e de outros tantos que tombaram 
nos DOI-CODIs do arbítrio, temos de acabar dez vez 
com a tortura no Brasil.

Meus amigos, o sacrifício de Vladimir Herzog não 
foi em vão. Significou, como diz a notável canção O 
bêbado e o equilibrista, de João Bosco, “uma dor as-
sim pungente”, mas que não doeu inutilmente, porque, 
25 anos depois, ao lado da esperança equilibrista, a 
luta de Vladimir Herzog pela construção de um Brasil 
melhor tem de continuar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ENIO BACCI – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – Tem V.Exa. 

a palavra.
O SR. ENIO BACCI (PDT – RS. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero registrar 
que fui coordenador da Frente Parlamentar pelo Direito 
da Legítima Defesa no Sul, da qual, neste momento, 
solicito meu desligamento, porque entendo que não 
há motivos para mantê-la funcionando, como alguns 
Parlamentares querem.

A questão é pontual. No referendo, estávamos 
todos juntos em defesa do “não”. Quanto a outros te-
mas, iremos analisar ponto a ponto, até para manter 
minha isenção como Presidente da Comissão de Se-
gurança Pública.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Nelson Marquezelli.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Exmo. Sr. Presidente 
da Câmara dos Deputados, Sras. e Srs. Deputados, o 
Brasil disse “não” à absurda e inconseqüente tentati-
va de proibição total da comercialização de armas de 
fogo e munição, afastando o perigo de um discurso 
demagógico, desprovido de bases sólidas para a paz 
social que o nosso País merece. A diferença foi tão 
grande e desproporcional que demonstrou o alto grau 
de amadurecimento da população brasileira em suas 
ações e posições políticas. 

A campanha do “não” foi esclarecedora e de-
monstrou que a chamada “Lei do Desarmamento” já 
era suficiente, e até demais, para bloquear o acesso 
à arma de pessoas despreparadas.

A lei já obriga uma série de requisitos que, a qual-
quer comum, fica difícil adquirir armamento.

Tivemos uma participação importante na campa-
nha do “não”, esclarecemos os efeitos perversos que os 
homens do campo estariam sofrendo com a proibição 
de vendas de armas, pois os fazendeiros, pequenos e 
médios produtores rurais, que já estão sofrendo uma 
violência sem tamanho em suas propriedades rurais, 
estariam à mercê dos bandidos e sem condições de 
proteger a sua família e a sua propriedade.

O Brasil jogou na lata de lixo esse devaneio que 
grupos financiados pelo capital externo estavam ar-
mando para o nosso povo.

O referendo demonstra que devemos, isso, sim, 
preparar melhor nossa Polícia para combater o crime e 
acabar, via inteligência policial e ações positivas, com 
o arsenal dos bandidos, que possuem, somente nos 
morros do Rio de Janeiro e na periferia dos grandes 
centros, mais armas e com sofisticação superior às da 
segurança pública de todo o País.

Temos de prestigiar as Guardas Municipais, que 
exercem uma função muito mais abrangente que a de 
simples vigilância do patrimônio municipal. 

Os guardas municipais são agentes do controle da 
qualidade de vida na cidade. São atores num processo 
de reeducação comportamental, de reestruturação da 
cidadania municipal, exigindo de todos os cidadãos uma 
postura preocupada com a coletividade urbana. 

Portanto, devem estar preparados para exercer 
importante papel na busca das funções sociais da 
cidade, assegurando a segurança e a harmonia na 
convivência urbana, garantindo os espaços públicos 
de uso comum ao povo, gerando mudanças de com-
portamento do cidadão urbano.

Sou defensor intransigente das Guardas Munici-
pais e é chegada a hora de destinarmos mais recursos 
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para seu funcionamento e isso pode ser feito já, via 
Orçamento de 2006, carimbando verbas necessárias 
para seu aprimoramento. 

Que o Brasil e as autoridades de segurança pú-
blica entendam que segurança não se faz com o puro 
e ingênuo desarmamento, e, sim, com recursos e trei-
namento para a nossa Polícia, pagando-se bem os 
nossos policiais e dando melhores condições sociais 
para a população mais carente do País.

Aplaudo a nossa população pela inteligência e 
pelo grande espetáculo cívico demonstrado nas ur-
nas.

“Não” ao desarmamento e “sim” a uma nova po-
lítica de segurança pública e estímulos às Guardas 
Municipais.

Muito obrigado.
A  SRA. CELCITA PINHEIRO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. CELCITA PINHEIRO (PFL – MT. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, retornamos a esta tribuna da 
Câmara dos Deputados para destacar a importância 
da região do Baixo Araguaia mato-grossense, princi-
palmente no que diz respeito ao potencial voltado ao 
agronegócio e, ao mesmo tempo, o seu esquecimento 
pelas autoridades governamentais.

A região do Vale do Araguaia é marcada pela ve-
getação e pela fauna presentes na faixa de transição 
entre o cerrado e a floresta amazônica. Ainda nessa 
zona fisiográfica está situada a maior ilha fluvial do 
mundo: Ilha do Bananal. Constituem-se atrações turís-
ticas das cidades ribeirinhas, principalmente no verão, 
as praias de São Félix do Araguaia, Barra do Garças, 
Luciara, Santa Terezinha e Cocalinho, entre outras.

Especificamente, o Baixo Araguaia, entre os Rios 
Xingu e Araguaia, no nordeste mato-grossense, é uma 
nova frente de avanço da soja e da pecuária em Mato 
Grosso, com foco no entorno da BR-158. Na região, 
em aproximadamente 13 Municípios e 5 distritos, vi-
vem pelo menos 180 mil pessoas que aguardam por 
melhores condições de vida por intermédio de esfor-
ços dos Governos Federal, Estadual e Municipal com 
a inclusão da região nas prioridades de investimento 
em infra-estrutura básica, ou seja, implantação asfáltica 
da BR-158 e a construção de Linha de Transmissão de 
Energia Elétrica até o Município de Vila Rica/MT.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não obs-
tante as condições de trafegabilidade da BR-158 tra-
duzir-se num fator impeditivo ao desenvolvimento da 
região do Baixo Araguaia com conseqüências negativas 
para a performance do agronegócio, nesta oportunida-

de vamos nos dedicar ao problema da energia elétri-
ca, antiga reivindicação da população, considerando 
que sem esse produto dificilmente a região atingirá o 
seu ponto de equilíbrio. A expansão e implantação do 
sistema de energia elétrica no Vale do Araguaia foi 
objeto também de várias reuniões em Brasília. Dis-
cutiu-se a viabilização de instalação de um linhão no 
Araguaia. O objetivo é sustentar a região com suporte 
estruturado de energia elétrica, por meio do Sistema 
Integrado Nacional – SIN.

A área a ser beneficiada compreende os seguintes 
Municípios: Alto da Boa Vista; Bom Jesus do Araguaia; 
Novo Santo Antônio; Serra Nova Dourada; São Félix 
do Araguaia; Luciara; Confresa; Porto Alegre do Norte; 
Canabrava do Norte; São José do Xingu; Santa Cruz 
do Xingu; Vila Rica e Santa Terezinha, além de vários 
distritos. Notem, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que a implantação do linhão com ener-
gia elétrica oriunda do Sistema Interligado Nacional 
proporcionará maior confiabilidade e continuidade ao 
sistema elétrico na região, além de proporcionar uma 
economia considerável ao País com a diminuição ou 
eliminação do consumo de óleo diesel, pois a região 
é atendida atualmente por geração térmica, cujo prin-
cipal combustível é o próprio óleo diesel.

O projeto já existe, e os técnicos do Estado de 
Mato Grosso já discutiram com os técnicos da ELE-
TRONORTE. O próprio Governador Blairo Maggi apre-
sentou-o ao Ministro Silas Rondeau, oportunidade em 
que o Sr. Ministro teceu elogios ao projeto por consi-
derar um ponto muito importante: a perspectiva de 
substituição do óleo diesel para geração de energia 
– ponderou o Sr. Ministro. De fato, o consumo de óleo 
nas localidades beneficiadas pelos 2 sistemas deverá 
girar em torno de 24 milhões de litros de óleo diesel 
somente este ano.

O projeto apresentado ao Exmo. Sr. Ministro Si-
las Rondeau pelo Governador Blairo Maggi prevê a 
construção de 2 sistemas: o primeiro é a construção 
do Sistema Lajeado/Santana/Vila Rica, uma rede bá-
sica de 230 quilovolt, que interliga esses 3 Municípios, 
localizados respectivamente em Tocantins, no Pará e 
em Mato Grosso. O segundo, é uma linha de distribui-
ção de 138 quilovolt que reunirá 8 concessionárias, 
incluindo a CEMAT, e interligará as localidades mato-
grossenses de Vila Rica, Confresa, Alto da Boa Vista 
e Querência do Norte.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta-
mos consciente da importância desse projeto para o 
desenvolvimento da região do Baixo Araguaia mato-
grossense, principalmente para atender uma demanda 
reprimida existente atualmente, em especial o aten-
dimento a aproximadamente 18 mil domicílios rurais. 



51460 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

Portanto, neste momento, estamos apresentando um 
requerimento de informação a ser encaminhado ao 
Exmo. Sr. Ministro de Minas e Energia, Dr. Silas Ron-
deau, sobre informação acerca do atual estágio que 
se encontra o projeto e quais as prioridades de inves-
timento do Ministério de Minas e Energia para o Esta-
do de Mato Grosso, principalmente para a região do 
Baixo Araguaia.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ciro Nogueira) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado Antônio Cambraia.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, comunico a esta Casa que estou apresentando 
hoje projeto de lei complementar que visa permitir aos 
condomínios a opção pelo SIMPLES. 

A lei atual proíbe que os condomínios optem pelo 
SIMPLES, quando não deveria ser assim, já que os 
condomínios não têm lucro e pagam tributos como se 
fossem empresas lucrativas.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente , Sras. 
e Srs. Deputados, a Fundação Altino Ventura é uma 
entidade filantrópica, sem fins lucrativos, cujo objetivo 
é prestar serviços médicos oftalmológicos de caráter 
social à população de baixa renda e promover o de-
senvolvimento científico e a capacitação profissional 
na área oftalmológica. Dessa forma, ela tem prestado 
relevantes serviços à população pernambucana.

Ao longo destes 18 anos de atuação, ela con-
seguiu atingir importantes metas. Realizou mais de 2 
milhões de procedimentos oftalmológicos entre con-
sultas, exames complementares e cirurgias. Através 
da Central de Transplantes do Estado de Pernambu-
co, a Fundação Altino Ventura realizou mais de 1.500 
transplantes, colocando-se entre as principais institui-
ções do País.

Recentemente, a Fundação tem levado seus 
serviços à população do interior pernambucano, com 
a instituição da unidade do Município de Salgueiro, no 
sertão do meu Estado. Em agosto, essa unidade come-
morou a passagem do seu primeiro aniversário.

Os números são animadores. Ela atingiu a marca 
de 21.968 procedimentos realizados, entre consultas 
(8.582), cirurgias (591) e exames complementares 
(12.795). A implantação da unidade dotou o Sertão 
Central do Estado de atendimento clínico e cirúrgico 
especializado em oftalmologia, beneficiando diretamen-
te uma população de 202.512 pessoas dos Municípios 
de Floresta, Serrita, São José do Belmonte, Verdejante, 
Terra Nova, Cedro, Mirandiba, Itacuruba, Carnaubeira 
da Penha e Belém do São Francisco.

Em 2005/2006, a Fundação Altino Ventura deve 
investir cerca de 315 mil reais na aquisição de novos 
equipamentos, que reforçarão os atendimentos feitos 
na unidade de Salgueiro. A instalação da unidade de 
Salgueiro é uma das etapas do projeto de interioriza-
ção dos serviços médicos prestados pela Fundação, 
que prevê a instalação de unidades em Jaboatão dos 
Guararapes e Arcoverde.

A implantação da unidade de Salgueiro só foi 
possível graças ao empenho dos Parlamentares da 
bancada federal de Pernambuco, da Prefeitura de Sal-
gueiro, por meio da Prefeita Cleuza Pereira, da Secre-
taria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde.

Gostaria, Sr. Presidente, de encaminhar a todos 
os que fazem a Fundação Altino Ventura, principal-
mente aos Drs. Marcelo e Liana Ventura, meus agra-
decimentos pelos serviços relevantes prestados ao 
povo pernambucano. A todos que fazem a unidade de 
Salgueiro, meus agradecimentos e a certeza de que 
juntos continuaremos a trabalhar em prol da sofrida 
população do sertão pernambucano.

O SR. CARLOS BATATA (PSDB – PE. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
após breve recesso, volto a esta Casa e a esta tribuna 
para tecer alguns comentários a respeito do que, a meu 
ver, foi passado pelas urnas no último dia 23.

Pessoalmente, entendia não ser necessário o 
referendo. Esta Casa e o Congresso teriam autori-
dade para, em projeto de lei, de forma consensual, 
analisar se o comércio de armas pode ou não haver 
em nosso País. 

Tenho a impressão de que o “não” prevaleceu não 
pelo fato de a população querer estar armada. O “não” 
também não veio porque o Brasil guarda semelhan-
ças com qualquer país ultrapassado, de pensamento 
bélico. O “não” veio justamente em forma de protesto 
ao sistema de segurança inexistente, pois o Estado 
está ausente por completo no auxílio aos Estados e 
Municípios a prestar a devida segurança à sociedade. 
Aliás, foi dito e divulgado pela imprensa que dos 64 
milhões do Orçamento destinados a prover Estados, 
apenas 8% foram repassados para investimentos em 
segurança pública.

Então, depois de mexer com mais de 100 milhões 
de brasileiros, que haja uma reflexão, pois os que vo-
taram no referendo – eu acredito nisso – querem se-
gurança para a sociedade.

Há 5 anos disse, desta tribuna, que segurança 
pública é o debate do século. Não é um programa de 
governo, e no debate deve estar incluído o desempre-
go, maior agilidade do Judiciário, a prisão de qualquer 
pessoa (e deixá-la na cadeia), a retirada de jovens da 
periferia e sua inserção na sociedade por meio de pro-
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gramas educativos e/ou esportivos para que possam 
efetivamente participar da sociedade com qualidade 
de vida.

Todos sabem que segurança pública é tema de 
debate para anos neste País. Para que efetivamente 
haja inclusão e emprego é necessário planejamento 
da segurança pública. 

Concordo com a proposta do nobre Deputado 
Luiz Antonio Fleury sobre a criação, no País, de um 
Ministério específico de segurança pública. Inclusive 
esta Casa deveria ter constituído, há mais tempo, co-
missão permanente de segurança pública que votasse 
não só questões pontuais, mas que acompanhasse 
as ações do Governo Municipal, do Judiciário e do 
Ministério Público. 

Sr. Presidente, a bem da democracia valeu a pena 
o referendo no País no sentido de unir aqueles que 
defenderam o “sim” e os que defenderam o “não” para 
conclamar que este Governo tem segurança zero.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Batata, 
o Sr. Ciro Nogueira, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Claudio Cajado, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno.

O SR. MARCELINO FRAGA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Claudio Cajado) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELINO FRAGA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
apenas agradecer ao Ministro Alfredo Nascimento a 
liberação de recursos de empenho, na ordem de 850 
mil reais, para início dos acertos da segunda ponte 
de Colatina.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Claudio Cajado) – Concedo 

a palavra ao Sr. Deputado José Rocha.
O SR. JOSÉ ROCHA (PFL – BA. Sem revisão do 

orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, 
acabo de presenciar o Deputado Marcelino Fraga falar 
sobre a liberação de recursos para construção de uma 
ponte em Colatina. E eu me sentiria muito feliz se o 
Ministro, da mesma forma, liberasse recursos para a 
conclusão da ponte sobre o Rio São Francisco que liga 
Malhada a Carinhanha. Essa importante ponte está com 
seus pilares concluídos e falta apenas a liberação de 
recursos oriundos tanto do OGU quanto de emendas 
da bancada baiana no Congresso Nacional. O Gover-
no ainda não teve sensibilidade para tal. 

Que o Governo providencie a liberação de recur-
sos o mais rápido possível, a exemplo do que acon-

tece em Colatina, para a conclusão da ponte sobre o 
Rio Carinhanha.

Sras. e Srs. Parlamentares, no final de semana, 
estive no sudoeste baiano visitando diversos Muni-
cípios. Em Urandi, estive com o ex-Prefeito Adonai, 
e em Sebastião Laranjeiras com o Prefeito Nozinho, 
que aniversariava na ocasião. Lá, tive a oportunidade 
de participar das comemorações com todos os corre-
ligionários e amigos. 

Estive também no Município de Malhada, e fui com 
o ex-Prefeito Dezinho até Canabrava, onde está sendo 
construída importante obra para o sistema de abaste-
cimento d’água daquele distrito. O Governador Paulo 
Souto iniciou o processo de licitação da obra quando 
Dezinho ainda estava à frente da Prefeitura. Hoje se 
encontra em fase bastante adiantada, com reservatório 
quase concluído, com as adutoras implantadas. 

Sr. Presidente, eu me desloquei para a sede do 
Município, onde estive com o Pedrinho, nosso candida-
to a Prefeito, e segui para Carinhanha, onde me reuni 
com o ex-Prefeito Bial e com todos os seus amigos e 
correligionários numa importante manifestação de todas 
as pessoas, tanto em Malhada quanto em Carinhanha, 
que cobram a construção da ponte sobre o Rio São 
Francisco que liga os 2 Municípios na BR-030. 

Portanto, eu me sentiria feliz se pudesse tam-
bém, desta tribuna, agradecer ao Ministro dos Trans-
portes a liberação de recursos para a conclusão da 
ponte sobre o Rio São Francisco nos Municípios de 
Malhada e Carinhanha. Enquanto o Governo está com 
o projeto das águas do São Francisco, no valor de 4 
bilhões e 500 milhões para transposição das águas, 
temos uma obra a ser concluída no próprio São Fran-
cisco: a ponte que vai ligar os 2 Municípios, Malhada 
e Carinhanha, tão importante para o escoamento da 
produção que a cada ano aumenta no cerrado baiano. 
E a BR-030 é a estrada que serve de escoamento da 
produção para o Porto de Ilhéus, ou mesmo para o de 
Aratu, em Salvador.

Portanto, é da mais alta importância a conclusão 
dessa inacabada obra. Recursos existem, falta apenas 
a boa vontade do Governo Federal para liberar esses 
recursos, a fim de que a ponte seja concluída.

Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. poder hoje re-
latar minha viagem pelo sudoeste da Bahia. Estive no 
Município de Guanambi e reuni-me com todos os ami-
gos – o Luiz Carlos, a ex-Prefeita Cisalta, vários Vere-
adores, Vereadora Corina e candidatos a Vereadores 
– na esperança de que o Governo Federal possa liberar 
recursos indispensáveis para alavancar aquela região, 
uma das mais promissoras produtora de algodão do 
Estado e que hoje se encontra em situação difícil, ape-
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nas contando com a presença do Governo Estadual, 
sem a parceria fundamental do Governo Federal.

O Governo Paulo Souto estará em Guanambi 
na próxima sexta-feira, visitando e vistoriando obras 
importantes do Governo do Estado, a exemplo do Vi-
ver Melhor, do Bairro Caiçara. S.Exa. vai dar ordem 
de serviço para a conclusão do Centro Cultural, o 
que fortalece muito nossa posição naquele Município, 
obras essas solicitadas ao Governo do Estado. E aqui 
se encontra o Deputado Claudio Cajado que também 
forma essa parceria no Município de Guanambi. Es-
taremos com o Governador Paulo Souto, sexta-feira, 
em Guanambi, nesse evento importante, promovendo 
obras para que aquela população possa melhorar a 
sua qualidade de vida.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. José Rocha, 
o Sr. Claudio Cajado, § 2º do art. 18 do Regi-
mento Interno, deixa a cadeira da presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Zequinha Marinho, § 
2º do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Zequinha Marinho) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PSB 
– MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, registro uma leitura 
que fiz do referendo realizado neste domingo, em que 
mais de 60% da população brasileira foi às urnas e 
disse “não” à proibição da comercialização de armas 
de fogo e munição.

Sr. Presidente, longe de representar uma disposi-
ção de ir à guerra civil, de declarar a guerra civil contra 
a bandidagem deste País, a população ordeira desco-
nheceu a campanha do “sim” e do “não”, foi às urnas 
e optou por um grande clamor contra as autoridades 
do País, notadamente os Governadores de Estados 
incumbidos primeiramente da segurança pública. A 
população não quer fazer esse enfrentamento, não 
está tomando para si o dever de enfrentar a bandida-
gem, nem, por outro lado, optou pelo “sim” para que 
as coisas ficassem exatamente como estão. A popula-
ção ergueu um grande clamor para protestar contra as 
autoridades estaduais e até contra o próprio Governo 
Federal no sentido de que não dá mais para continuar 
enfrentando essa insegurança pública no País.

O SR. PRESIDENTE (Zequinha Marinho) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Claudio Cajado.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL – BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o povo desarmado foi às urnas e votou contra 

o Governo, dizendo “não”. O maior derrotado do refe-
rendo de domingo foi o Governo Federal. Indiscutivel-
mente, a resposta que ecoou das urnas foi que não 
existe segurança pública no nosso País. 

O cidadão, qualquer pessoa de bom senso, jamais 
votaria contra o desarmamento se tivesse a consciência 
e a segurança de que estaria tranqüilo com sua famí-
lia em seu lar ou em qualquer lugar. Pelo contrário. O 
voto “não” traduz vários simbolismos, um deles é uma 
resposta veemente contra a falta de atenção do setor 
público para com a segurança do nosso País. Isso fi-
cou patente em algumas regiões, como por exemplo 
o norte do País.

É óbvio que se tivéssemos uma segurança que 
nos deixasse tranqüilos, o voto “sim” seria quase unâ-
nime. Mas diante do descalabro, da falta de recursos, 
do desrespeito com a cidadania, com a segurança 
pública, o povo não teve outra alternativa para se de-
fender e disse “não” a essa política insegura do Go-
verno Federal.

Não adianta culpar os Estados e os Municípios. 
A responsabilidade cabe ao Governo Federal, porque 
a chamou para si com o anúncio do Plano Nacional 
de Segurança Pública, com falácia e discursos cujas 
palavras voaram e nada de pragmático ficou.

A falta de segurança no País não pode deixar de 
ser assunto nesta Casa a partir de agora. O povo bra-
sileiro espera uma resposta não apenas do Governo 
Federal, mas acima de tudo da Câmara dos Depu-
tados, que tem de manifestar-se e fazer uma agenda 
propositiva sobre essa questão.

Por isso, não se surpreendam com o resultado do 
referendo realizado no último dia 23, no qual o “não” 
venceu de forma amplamente majoritária. Certamen-
te o povo, caso fosse chamado a se manifestar sobre 
a atuação do Governo, diria “não” à falta de atenção 
às políticas públicas que aprovamos nesta Casa. Por 
exemplo, a falta de execução da peça orçamentária, que 
chega ao final do ano com apenas 8% executados. 

Isso é uma vergonha! Se houvesse uma consul-
ta à população a respeito do estado de conservação 
das estradas nacionais, a reprovação do Governo 
seria unânime; em relação ao descalabro da política 
salarial do funcionalismo público e à falta de atenção 
aos tetos, considerando-se principalmente a alta e a 
média complexidade dos Estados brasileiros, o resul-
tado seria o mesmo.

O resultado ainda se repetiria se estivesse em 
questão a falta de atenção aos aposentados e ao se-
tor agropecuário, que vive uma grave crise, e diversas 
outras. 

Sr. Presidente, às vezes, não adiantam somente 
os discursos que proferimos desta tribuna diante da 
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letargia do Governo, que nos causa enorme deses-
tímulo. Eu visito os Municípios baianos, onde tenho 
representação, e lá constato que nossa luta no Con-
gresso Nacional para inserir recursos no Orçamento 
de nada adianta porque o Governo Federal não libera 
os recursos. Estive no Município de Carinhanha, na 
semana passada, onde há um elefante branco, uma 
ponte sobre o Rio São Francisco que ligaria o Muni-
cípio à cidade de Malhada. Há 2 anos essa obra está 
parada, Sr. Presidente. É uma vergonha! As estradas 
federais na Bahia estão intrafegáveis, causando mor-
tes, como as armas que o Governo tentou impedir 
o povo brasileiro de adquirir para se defender. Esse 
descalabro é um desestímulo a todos. Ouço inúmeros 
colegas fazerem nesta Casa pronunciamentos corre-
tos, críticas construtivas, mas o Governo faz questão 
de não ouvi-los.

Sr. Presidente, é lamentável que o Governo Fe-
deral, mesmo depois de ouvir um “não” à sua política, 
continue em silêncio. A Nação espera um pronuncia-
mento do Governo Lula a respeito do referendo, das 
políticas públicas que serão desenvolvidas, dos recur-
sos que serão liberados. E a Bahia ainda é um oásis. 
Se não fosse a atuação do Governador Paulo Souto, 
estaríamos em situação bem pior. Por isso, com muita 
alegria, estarei sexta-feira no Município de Guanambi, 
ao lado da suplente de Deputado Ivana Bastos e das 
lideranças políticas que conosco se colocam aqui para 
podermos, ao lado do Governador, fazer com que a 
Bahia, com os recursos do baiano, continue crescendo 
e se desenvolvendo.

Durante o discurso do Sr. Claudio Caja-
do, o Sr. Zequinha Marinho, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli-
veira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Josias Quintal.

O SR. JOSIAS QUINTAL (PSB – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
oriundo dos quadros da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro, corporação em que servi por 30 anos, 
venho desde o início deste mandato fazendo protestos 
e reivindicações ao Governo e ao Parlamento quanto 
à necessidade de mudarmos o atual modelo policial 
brasileiro.

Tenho sido insistente neste tema, repetitivo até, 
e, lamentavelmente, minha voz não tem ecoado devi-
damente. Isso é por demais frustrante.

Acompanhei com certa desconfiança as tratati-
vas para a votação do Estatuto do Desarmamento, e, 
uma vez aprovada a nova norma, insurgi-me contra 

aquilo que estava inscrito em seu art. 35 e que pro-
vocou esse referendo inútil e inócuo cuja realização 
tentamos protelar. 

Tudo aconteceu conforme já havíamos previsto 
em diversos pronunciamentos. O referendo foi feito. 
Perdeu o Governo, perderam os Parlamentares, per-
deu também a sociedade, que vai ter de arcar com o 
custo de um recurso imprescindível, jogado pelo ralo: 
não sei se 200 milhões ou se 500 milhões de reais. É 
até bom que o Governo diga claramente quanto nos 
custou essa votação desnecessária.

A população brasileira nos deu no último domingo 
uma alegria e uma lição. Deu-nos uma alegria votando 
“não”, protestando contra a omissão do Governo no 
trato da segurança pública. E nos deu também uma 
lição. Todos os jornais de hoje estampam o prejuízo 
político sofrido pelo Governo com a realização desse 
malfadado referendo e o descontentamento da popu-
lação brasileira com o descaso com que é tratada a 
segurança pública neste País.

Eu cobrava nos meus discursos repetitivos os 
compromissos assumidos pelo Presidente Lula em 
2002, quando, em nome do Instituto de Cidadania, lan-
çou um programa de segurança pública para o Brasil 
com capa verde e amarela ostentando a bandeira do 
Brasil. Esse programa está arquivado, mas continha 
metas avançadas, que previam mudanças estruturais 
neste modelo falido de segurança pública. Hoje, já no 
fim do nosso mandato, vemos pesar sobre nossos om-
bros, e também sobre os ombros do Governo, a culpa 
por não termos promovido a necessária mudança.

Duvido que algum Parlamentar, seja da Câmara, 
seja do Senado, tenha coragem de dizer de uma tribu-
na como esta que nosso modelo policial é bom. Não 
dirá, porque ele não é bom, é dos piores do mundo. 
Não conseguimos elucidar nem 6% dos homicídios 
cometidos no País. Como mantê-lo? 

E nós, o que estamos fazendo? O que está fa-
zendo o Governo para cumprir sua promessa de mu-
dança?

Concito meus colegas Parlamentares, especial-
mente o Deputado Moroni Torgan, delegado da Polícia 
Federal, o Deputado Coronel Fraga, da Polícia Militar, 
o Deputado João Campos, outro colega delegado, 
Parlamentar dos mais brilhantes, o Senador Tasso Je-
reissati, ex-Governador do Ceará que tem propostas 
excelentes para a mudança do modelo policial brasileiro, 
e conclamo também o pessoal da Frente Parlamentar 
por um Brasil sem Armas, a ONG Viva Rio, para juntos 
lutarmos pela reforma do falido sistema policial brasi-
leiro, que conheço por dentro e por fora.
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É chegada a hora, Srs. Parlamentares, de en-
frentarmos esse problema, de assumirmos a nossa 
responsabilidade diante dessa sociedade sofrida. 

Muito obrigado, povo brasileiro, pelas lições que 
vocês deram ao Governo e ao Congresso Nacional 
refutando a norma proposta nesse referendo inócuo 
que nos fez gastar milhões e milhões. O exercício da 
democracia se faz no cotidiano e não em ações even-
tuais eivadas de marketing. 

Muito obrigado.
O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a atual posição do Brasil diante do 
consumo de drogas ilícitas é assustadora.

De acordo com diversas pesquisas, o número de 
usuários de drogas vem aumentando a cada ano. A 
população jovem é a que mais a utiliza; a família está 
perdendo o seu papel de educadora; a violência e o 
crime organizado se alimentam dos dependentes des-
se mal devastador; a população fecha os olhos com 
medo de perder a vida.

O Brasil está mergulhando num mar de lama.
Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas do 

Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime 
– UNODC, divulgado em junho deste ano, há uma 
tendência de alta no consumo de drogas no Brasil, 
enquanto a tendência para a Europa e os Estados 
Unidos é de queda.

Segundo os dados da UNODC, 5,8% da popu-
lação brasileira com mais de 15 anos usam maconha, 
0,8%, cocaína, e 0,7%, anfetaminas. Houve, também, 
um aumento no consumo de drogas sintéticas no País, 
anfetaminas e ecstasy. 

O Brasil já é, hoje, o país que mais consome 
ecstasy entre as nações do Cone Sul (Chile, Paraguai, 
Uruguai e Argentina) e o terceiro colocado no ranking 
de toda a América do Sul.

Ocupamos o nono lugar no consumo de cocaína 
(o líder é a Argentina, seguida do Chile e da Colôm-
bia, principal exportador do entorpecente, com 72% da 
produção mundial) e o segundo no de maconha, atrás 
apenas da Venezuela.

É uma lástima, Sr. Presidente. 
Nem a Capital Federal está imune à ação devas-

tadora das drogas. Na Capital do Brasil, que deveria 
servir de exemplo para o resto do País, a situação é 

de alerta. O consumo de drogas entre jovens 
de Brasília está acima da média nacional. É 
isso mesmo! Além de encontrarmos aqui uma 
droga devastadora, a merla!

Estudos encomendados pela Secretaria Nacional 
Antidrogas – SENAD ao Centro Brasileiro de Informa-

ções sobre Drogas Psicotrópicas – CEBRID, em 2004, 
mostra-nos que meninos e meninas em situação de 
risco nas ruas do DF, com idade entre 10 e 18 anos, ex-
perimentaram mais drogas do que a média nacional. 

De acordo com o 5º Levantamento sobre o Uso 
de Álcool e Drogas entre Crianças e Adolescentes em 
Situação de Rua, divulgado durante o Fórum Nacional 
Sobre Drogas, o DF apresentou maior índice de consu-
mo em todas as substâncias: tabaco, álcool, solventes, 
maconha, cocaína (e seus derivados) e medicamentos 
psicotrópicos. 

Não podemos sustentar essa deprimente situ-
ação!

O consumo de merla na Capital, uma substância 
derivada da cocaína, é tão sério que inspirou um best 
seller nacional, o livro Cabeça de Porco. Nele, seus au-
tores descrevem o desespero e a fragilidade de quem 
consome essa droga abominável. Tão execrável que 
até traficantes do Rio e de São Paulo proibiram o co-
mércio da merla nesses Estados.

A merla, droga típica do Distrito Federal, comer-
cializada desde o início da década de 80, foi difundida 
na Penitenciária da Papuda e tem a Região Adminis-
trativa da Ceilândia como principal fabricante.

O músico MV Bill, um dos autores de Cabeça 
de Porco, descreve a droga como o fundo do poço, 
segundo ele “quem fuma merla não tem namorada, 
família ou amigos. É o ponto final porque daí não tem 
outro lugar para ir, a não ser a morte”.

Por ser uma droga barata, os consumidores são 
pessoas que chegaram ou estão próximos da miséria, 
gente muito pobre, que não têm perspectivas de um 
futuro melhor, que não têm sonhos nem mais forças 
para lutar, estão entregues à caridade humana, que 
por vezes falha. 

Esse é o exemplo que a Capital Federal tem a 
oferecer ao resto do País: crianças abandonadas, pes-
soas miseráveis, elevado índice de consumo de drogas, 
violência e impunidade. Afinal, que País é este?

Estudos revelam a importância da família na de-
cisão de largar as drogas. Conforme pesquisa realiza-
da no Distrito Federal, 33% dos usuários de drogas da 
Capital não moram com os pais por causa de conflitos 
e agressões em casa, por isso abandonaram a famí-
lia, optaram em viver nas ruas e se tornaram reféns 
das drogas.

Outra pesquisa, feita pela Secretaria Nacional 
Antidrogas, mostra que o rompimento do vínculo fa-
miliar é o fator que apresenta maior associação com 
o uso diário de drogas. 

Precisamos dar condições para que as famílias 
se estruturem, pois são elas o sustentáculo da vida. 
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É a família que alimenta a alma. Sem esse alicerce 
muitos se perdem.

Precisamos criar meios de evitar que essa situ-
ação se expanda ainda mais. 

Precisamos de medidas eficientes, que impe-
çam que mais jovens experimentem e tornem-se re-
féns das drogas, que roubam sua vida, seus sonhos 
e suas esperanças.

Precisamos, mais do que repreender, mais que 
proibir, educar e prevenir nossos jovens sobre os ma-
lefícios do uso de drogas.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. ALCEU COLLARES (PDT – RS. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o dia 23 de outubro de 2005 foi histórico para 
a Nação brasileira. O resultado do referendo vai in-
discutivelmente exigir do Governo, da Câmara dos 
Deputados, do Senado Federal, da classe política bra-
sileira uma leitura muito acurada. Foi uma mensagem 
do povo contra as falhas, os erros, os escândalos, as 
falcatruas, a corrupção, as mentiras de um governo 
que prometeu durante anos e anos de campanha que 
ao chegar ao poder iniciaria profundas transformações 
políticas, econômicas, sociais, culturais, científicas e 
tecnológicas.

A traição das traições ocorreu exatamente com 
o Governo Lula e é a causa desse descontrole, dessa 
desagregação das instituições nacionais, porque ja-
mais se poderia imaginar que aquele que vem lá dos 
confins da miséria, que foi pau-de-arara, que chegou 
à Presidência da República com 52 milhões de votos 
pudesse fazer um acordo escandaloso com o Fundo 
Monetário Internacional, pudesse nomear para o Banco 
Central o Sr. Henrique Meirelles e para o Ministério da 
Fazenda o Sr. Palocci, pudesse ter agora o Sr. Murilo 
Portugal, o mão de ferro do Governo Fernando Henri-
que que foi para o FMI e retorna para ficar de plantão 
cuidando da maneira, dos modos, dos métodos ado-
tados pelo Banco Central, principalmente para praticar 
esses juros escorchantes, os maiores do mundo, essa 
carga tributária, sem dúvida alguma, das maiores do 
planeta e também fazer o pagamento dessa dívida 
exorbitante, cuja origem tem de ser auditada. Não po-
demos continuar trabalhando só para pagar os juros 
de uma dívida.

O povo foi cansando, reflexionando, tomando 
consciência aos poucos e na primeira oportunidade 
deu a resposta ao Governo Lula e inclusive a grupos 
que se formaram para defender o “sim” em cima de 
estatísticas não verdadeiras, usando alguns artistas da 
Globo que foram para a televisão na suposição arro-

gante de que poderiam encaminhar, dirigir, influenciar, 
a vontade da sociedade brasileira.

Portanto, Sr. Presidente, quero saudar a extra-
ordinária, magnífica e avassaladora derrota causada 
àqueles que têm parcela de responsabilidade no poder 
político desta Nação.

O povo brasileiro rejeitou o Estatuto do Desarma-
mento porque, ao votar “não” à proibição do comércio 
de armas de fogo e munição, disse “não” a tudo que 
está aí, principalmente à falta de uma política de se-
gurança nacional. Ninguém mais pode sair tranqüilo 
para as ruas. Patrimônio, vida, mulher e filhos estão 
correndo risco permanentemente porque falta uma 
política nacional de segurança pública.

E mais: depois da porta arrombada, liberam 100 
milhões de reais para a segurança pública e gastam 
250 milhões de reais para fazer o referendo.

Se aprenderem algo com a resposta que o povo 
deu, se fizerem uma leitura correta do “não” que nas-
ceu do ventre das urnas no dia 23 de outubro, ainda 
poderão aproveitar alguma coisa.

Sr. Presidente, essa decisão fantástica, histórica, 
de grande dimensão, vai exigir, sem dúvida, uma lei-
tura diferente da parte de todos nós. Não é só o Lula. 
Esta Casa também tem de fazer uma leitura dessa 
mensagem.

Sr. Presidente, estou apresentando projeto de 
lei para revogar totalmente esse tal de Estatuto do 
Desarmamento. 

Baseado na vontade popular, tenho um projeto 
que restabelece a legislação anterior, que também era 
extremamente rigorosa, mas não tinha as 10 incons-
titucionalidades desse Estatuto aprovado por um rolo 
compressor tocado pelo trem pagador do mensalão, 
a vergonha das vergonhas.

No futebol brasileiro, quando constataram que 
o juiz roubava, anularam as partidas. Como no caso 
do futebol brasileiro, temos também de anular toda 
a legislação votada com a compra de consciências. 
Temos de anular a votação que ocorreu, segundo o 
Sr. Roberto Jefferson, com a consciência vendida no 
balcão da safadeza e da falcatrua.

Sr. Presidente, passo às mãos de V.Exa. o pro-
jeto de lei que altera totalmente o Estatuto, porque é 
isso que o povo quer.

Muito obrigado.
O SR. VIRGÍLIO GUIMARÃES (PT – MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, não poderia deixar de fazer uma saudação muito 
entusiástica à base e aos militantes do PT que parti-
ciparam desse processo eleitoral interno que renovou 
a sua direção. 
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Desejo aos eleitos muita sorte neste momento 
difícil de suas tarefas.

Além de fazer essa saudação, gostaria, no mo-
mento em que a questão de recursos partidários está 
sendo discutida, inclusive o financiamento público de 
campanha, de registrar uma sugestão que me chegou e 
que pretendo, junto com a assessoria técnica da Casa, 
colocar em discussão, para, quem sabe, elaborar um 
projeto de lei. 

Faço o anúncio antes, ao contrário do que é nor-
mal fazer ao se apresentar um projeto de lei, porque 
quero receber contribuições para uma questão que é 
muito comum acontecer. É o seguinte: alguém ganha 
uma eleição e, ao assumir o diretório do partido, seja 
estadual, seja municipal, seja federal, depara-se com 
um partido absolutamente destruído nas suas con-
dições econômicas e financeiras ou com problemas 
trabalhistas graves, porque, muitas vezes, o dirigente 
partidário, sem ter condições para isso, quer fazer aquilo 
que acha que seria justo a sociedade fazer, quer dar 
salários que o partido não tem como pagar depois.

Sr. Presidente, faço referência ao companheiro 
Jorge, do PT de Diamantina, Minas Gerais, que me 
pediu não só que tratasse da tribuna deste problema 
da falta de responsabilidade fiscal partidária, como 
também que elaborasse um projeto para tentar solu-
cioná-lo. 

Sei que não é fácil. Isso esbarra até em proble-
mas de constitucionalidade. 

Será que uma lei pode restringir a ação do partido 
na sua autonomia para gerir seus recursos? Acho que 
sim, Sr. Presidente, porque estamos falando com muita 
facilidade em recursos públicos para os partidos. 

Já existe um fundo partidário, e queremos mais 
fundos eleitorais. Afinal, o partido também é um instru-
mento essencial para o exercício da democracia. 

O cidadão tem direito a ter partidos em funciona-
mento. Ninguém pode, por ter momentaneamente um 
mandato partidário, destruir a viabilidade econômica 
desse partido, mesmo que seja num espaço regional 
ou municipal. Isso para não falar sobre o que assis-
timos, uma gestão temerária, como bem reconheceu 
o PT, que levou a essa situação o Partido dos Traba-
lhadores nacional.

Por isso, Sr. Presidente, anuncio que já estou 
iniciando estudos, junto com a assessoria técnica da 
Casa – e vamos receber sugestões –, para elaboração 
de uma lei de responsabilidade partidária, a fim de que 
desmandos não voltem a acontecer. 

Legitimamente, podemos reivindicar recursos 
públicos com uma gestão não só honesta, mas equili-
brada, visando ao futuro e à saúde político-financeira 
de todos os partidos.

Portanto, espero que até o ano que vem tenhamos 
votado a lei de responsabilidade fiscal partidária.

Muito obrigado.
O SR. MOACIR MICHELETTO (PMDB – PR. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna avaliar as mudanças 
efetuadas pela Medida Provisória nº 258 na adminis-
tração tributária brasileira. 

Ela cria a chamada Super-Receita, que unifica 
num só órgão a arrecadação de tributos destinados à 
União e ao INSS, além de alterar diversas regras rela-
cionadas à cobrança de créditos previdenciários. 

Os principais argumentos utilizados pelo Governo 
Federal para justificar a edição dessa MP são a otimi-
zação de recursos a fim de gerar economia aos cofres 
públicos, a unificação de procedimentos para melhor 
atender ao contribuinte e o incremento da eficiência 
da administração tributária. 

Vejo, nobre colegas, que a MP pretende otimi-
zar recursos; entretanto, inexplicavelmente, deixa de 
aproveitar, na área de execução da dívida do INSS, o 
trabalho e a experiência de cerca de 150 Procuradores 
Federais. Prefere criar 1.200 novos cargos de Procu-
rador da Fazenda Nacional, somados às 129 Procu-
radorias Seccionais e aos 129 cargos de confiança, o 
que gera despesas que ultrapassam 150 milhões de 
reais por ano.

Portanto, viemos a esta tribuna dizer que nós, 
da Frente Parlamentar da Agricultura, estamos pre-
ocupados, uma vez que, antes, apenas parte dessa 
cobrança era feita pela Receita Federal, implicando o 
Sistema S. Perdem, por exemplo, o SENAI, o SENAR, 
o SESCOOP, que mantêm com essa receita diversas 
escolas de profissionalização no interior do País. Ao 
mesmo tempo, e mais grave ainda, é o desvio da taxa 
advinda da arrecadação dessas contribuições. 

Portanto, para isso, entre outras importantes al-
terações sugeridas, defendemos a continuidade da 
cobrança da dívida ativa das contribuições previden-
ciárias e do Sistema S pela Procuradoria Federal, es-
pecializada no INSS. Manifestamos repúdio à Medida 
Provisória nº 258, que prejudica o setor rural e muito 
mais os que têm atuado em defesa dos interesses do 
pequeno produtor rural e na orientação do homem do 
campo e da mão-de-obra qualificada. 

Sr. Presidente, protestamos contra essa medida 
provisória que ameaça o patrimônio da seguridade 
social. Deveria haver mais audiências públicas antes 
de aprovarmos medidas dessa natureza.

Muito obrigado.
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ÁTILA LINS (PMDB – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, o Governador Eduardo Braga, preocupado 
com a situação em que se encontram os habitantes do 
interior do Estado do Amazonas, assolados por uma 
das maiores secas dos últimos 50 anos, encaminhou 
à Assembléia Legislativa projeto de lei que reduz em 
25% o ICMS sobre a taxa de energia elétrica para os 
moradores daquela localidade. O projeto deverá ser 
aprovado ainda hoje. A Assembléia Legislativa do 
Amazonas está fazendo um mutirão de solidariedade 
e quebrando todos os interstícios legais para aprovar 
tal projeto. 

Logo, o morador que paga 100 reais passará 
a pagar, com os 25%, apenas 75 reais. Estão sendo 
concedidos 25% de isenção no ICMS, prática que vai 
minimizar o sofrimento daqueles que, vivendo no in-
terior, enfrentam todas as dificuldades com a seca, a 
falta de remédios e combustíveis, e dificuldades outras 
que os Governos Federal e Estadual têm procurado 
superar por meio de cestas básicas, kits de remédios, 
para, de forma efetiva, diminuir a dor de pessoas que 
estão ilhadas, isoladas no interior do Amazonas.

Cumprimento o Governador Eduardo Braga por 
essa salutar e importantíssima medida para o interior 
amazonense, que beneficia a população.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Heleno.

O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
entre os inúmeros órgãos públicos existentes no País, 
temos imenso orgulho de destacar a presença do IN-
METRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normali-
zação e Qualidade Industrial, que, pelo seu relevante 
papel no controle de pesos e medidas, tem conquis-
tado a simpatia do povo brasileiro. Este Parlamentar 
sente-se bastante feliz todas as vezes que vem a este 
plenário para divulgar o trabalho profícuo desenvolvi-
do por tão importante instituição localizada na Cidade 
de Duque de Caxias, mais precisamente no 4º Distrito 
do Município.

Quem observa de longe não tem idéia das deze-
nas de aparelhos de altíssima precisão que compõe 
o seu laboratório. Trabalhar decisivamente para o de-
senvolvimento socioeconômico e para a melhoria da 
qualidade de vida da sociedade brasileira, contribuindo 
para a inserção competitiva, para o avanço científico e 
tecnológico do País e para a proteção do cidadão, es-
pecialmente nos aspectos ligados à saúde, à segurança 
e meio ambiente é missão precípua do INMETRO.

Ao se falar em INMETRO, vem sempre à nossa 
lembrança o chamado “Selo de Qualidade”, que é um 
sinônimo de garantia e boa qualidade do produto. Há 
bem poucos dias, algumas redes de supermercados 
foram surpreendidas com o recolhimento de várias 
unidades de produtos de limpeza. É bem sabido por 
todos que, infelizmente, tem sido comum a existência 
de problemas entre o conteúdo existente e o produto 
anunciado. É aí que entra o INMETRO, como verdadeiro 
guardião num processo fiscalizatório constante.

Outra grande vitória do INMETRO diz respeito à 
aplicabilidade do Gás Natural Veicular (GNV). A rígi-
da fiscalização exercida no tocante aos cilindros vem 
garantindo excepcional segurança nesse tipo de com-
bustível automotivo.

Durante a Semana de Tecnologia, ocorrida no 
período de 3 a 9 de outubro, teve o INMETRO partici-
pação de destaque com uma importante palestra sobre 
o tema Preservação da Água, o que demonstra a sua 
grande preocupação com o meio ambiente.

Próximo ao Dia das Crianças, a Rede Brasileira de 
Metrologia Legal e Qualidade, composta por órgãos de-
legados pelo INMETRO, fez uma fiscalização intensiva 
sobre os brinquedos e artigos infantis no comércio das 
Capitais e interior do País. Este é o nosso INMETRO, 
orgulho de todos os brasileiros, que também trabalha 
em prol de nossas crianças.

Isto tudo posto gostaria de, nesta oportunidade, 
convidar os ilustres colegas Deputados para conhece-
rem o Campus Tecnológico de Xerém, no 4º Distrito de 
Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, para 
in loco terem uma complementação desse importante 
trabalho desenvolvido pelo INMETRO.

No encerramento deste pronunciamento, gostaria 
de parabenizar o seu Presidente, Dr. João Jornada, e 
toda sua fabulosa equipe, pelo excelente trabalho que 
vem desenvolvendo à frente de tão importante insti-
tuição brasileira.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para pa-
rabenizar V.Exa. pela tranqüilidade na condução dos 
trabalhos e pelo tratamento democrático dispensado 
aos colegas. O povo brasileiro precisa perceber que 
os Deputados trabalham, precisa dar menos atenção 
a acusações vazias e mais valor ao que fazemos de 
bom.

Que o povo brasileiro olhe para seus Deputados, 
que os ampare e acredite neles!

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB – RS. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, faço uso deste espaço para home-
nagear o Município de São José do Norte, no dia em 
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que completa 174 anos de emancipação político-ad-
ministrativa.

Fundado em 25 de outubro de 1831, São José do 
Norte está localizado às margens do Oceano Atlânti-
co, sendo cercado por água em quase todos os lados. 
Possui área territorial de 1.117,87 quilômetros quadra-
dos, dividida em 3 distritos. Com apenas 4 metros de 
altitude acima do nível do mar, abriga população de 
23.796 habitantes, de acordo com o Censo do IBGE, 
de 2000, o que corresponde a densidade demográfica 
de 20,54 habitantes por quilômetro quadrado.

Dista 233,42 quilômetros da Capital do Rio Grande 
do Sul, Porto Alegre, participando da Associação dos 
Municípios da Zona Sul (AZONASUL). Está separado 
do Município do Rio Grande pelo estuário da Laguna 
dos Patos; dos Municípios de Pelotas, São Lourenço 
do Sul e Camaquã, pela Laguna dos Patos; e do Mu-
nicípio de Tavares, pela linha divisória demarcada nos 
terrenos pertencentes à sucessão de Serafim Manoel 
Brum, entre as localidades de Capão da Areia e Ca-
pão Comprido.

As pessoas que vivem na zona rural dedicam-se 
à agricultura, à criação de gado bovino, de aves, hor-
tas, pomares, etc. Um dos principais problemas que 
enfrentam é a dificuldade de comunicação entre a ci-
dade e o campo, por falta de estradas adequadas para 
escoar a produção agrícola. A conclusão das obras na 
BR-101, em seu limite extremo ao sul, no trecho hoje 
denominado de “Estrada do Inferno”, sobre solo pro-
fundamente arenoso, deve ser realizada com a maior 
brevidade possível, pois contribuirá decisivamente para 
o desenvolvimento da região. 

Atualmente, quase todo o pescado capturado é 
absorvido por indústrias do Município de Rio Grande. A 
PROGRASA, empresa mista que outrora proporcionou 
considerável número de empregos, hoje encontra-se 
desativada. A indústria utilizava matérias-primas do 
local, tais como cebola, alho e outras hortaliças. 

Os habitantes da cidade têm o costume de fre-
qüentar seus pontos turísticos, como a Barra do Es-
treito, os Molhes da Barra e a Praia do Mar Grosso, 
aonde vão muito nas noites de verão, principalmente 
os jovens, reunindo-se no local denominado Prainha, 
o cais que margeia o estuário da Laguna dos Patos 
e que coincide com o início da rua principal: General 
Osório. São muito apreciados também os passeios 
ciclísticos na faixa que leva às localidades de Cocu-
ruto e Pontal. 

Aproveito a oportunidade para enviar meus cum-
primentos ao Prefeito Municipal e amigo José Vicen-
te de Farias Ferrari; ao Vice-Prefeito João Genuíno 
Palladino Machado; ao meu companheiro de Partido 
Socialista Brasileiro, ex-Vereador e ex-Prefeito Pedro 

Zogbi; a Claudinei Machado Gazzeta, companheiro que 
preside atualmente o PSB local; a todos os Vereado-
res; assim como a funcionários públicos, lideranças, 
comunidade em geral e todos aqueles que contribuem 
com o cotidiano deste querido Município.

Com os olhos no futuro, ardor no coração e emo-
ção nas ações, São José do Norte tem construído, 
baseado na capacidade de sua população, história 
muito bonita e fundamental para a Zona Sul do nos-
so Estado.

Por estas e outras razões, mais uma vez registro 
aqui a minha homenagem a São José do Norte pelo 
transcurso dos 174 anos de emancipação político-ad-
ministrativa, ao mesmo tempo em que coloco o meu 
mandato em favor do desenvolvimento do Município, 
especialmente da conclusão das obras no trecho da 
BR-101 e da revitalização das docas de São José do 
Norte, com o mesmo entusiasmo com que, na con-
dição de Secretário dos Transportes do Governo do 
Rio Grande do Sul, promovi obras de dragagem do 
canal de acesso à Ponta dos Pescadores e no canal 
da hidrovia, o que fez o transporte de passageiros se 
tornar mais rápido. 

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Beto Albuquer-
que, o Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Claudio Cajado, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Claudio Cajado) – Concedo 
a palavra ao Sr. Deputado Inocêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PL – PE. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assinada por 50 países há 60 anos, em 
São Francisco, Califórnia, a Carta que deu origem à 
Organização das Nações Unidas (ONU) é considerada 
um dos documentos mais visionários do nosso tempo, 
por expressar os desejos de paz, prosperidade e fra-
ternidade entre todos os povos da humanidade.

Atualmente, a sede da ONU, em Nova York, con-
grega 191 dos 193 Estados-membros de todos os con-
tinentes e hemisférios (não fazem parte Taiwan, que 
a China Continental considera parte do seu território, 
e o Vaticano), e ao celebrar os 60 anos de existência 
assume perspectiva de reformas para adaptar-se às 
demandas do novo milênio, com ênfase na soberania 
dos povos e das nações, nas liberdades fundamentais 
e na luta contra a pobreza no mundo. 

Criada para manter e consolidar a paz entre 
os povos após o final da Segunda Guerra Mundial, a 
ONU veio suceder a Liga das Nações, cujos pilares 
haviam sido construídos em 1920, com a finalidade 
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de “promover a cooperação, a paz e a segurança in-
ternacional, condenando agressões externas contra 
a integridade territorial e a independência política de 
seus membros”. 

A ONU nasceu num mundo amadurecido e re-
temperado pelo sofrimento de duas guerras mundiais 
e de conflitos regionais. 

A Carta da ONU, redigida ainda no final da Se-
gunda Guerra Mundial, representou o surgimento de 
sistema de segurança coletiva que, em tempos de 
paz ou de tensões internacionais, deverá preservar a 
humanidade de nova conflagração geral. Essa missão 
primordial vem sendo cumprida, a despeito da ocor-
rência de guerras localizadas em diversas regiões e 
continentes nas últimas décadas. 

Através dos seus diversos organismos, os objeti-
vos fundamentais da ONU são os de zelar pela paz e a 
segurança mundiais, pela defesa dos direitos humanos 
e pela melhoria da qualidade de vida no planeta. Sem 
dúvida, são pressupostos idealistas e quase utópicos, 
se confrontados com o pragmatismo das relações in-
ternacionais e com as questões concretas das socie-
dades em todas as latitudes do planeta. 

Estabelecida a divisão de poderes na Europa pe-
las potências hegemônicas – Estados Unidos, União 
Soviética e Inglaterra –, durante a Conferência de Yal-
ta, na Criméia, região da Ucrânia, em 1945, celebrou-
se a paz mundial. E a humanidade passou a conviver, 
nos anos seguintes, com a corrida armamentista que 
desencadeou a chamada Guerra Fria entre os blocos 
capitalistas e socialistas. 

Seguindo o lema dos antigos romanos – “Se 
queres a paz, prepara-te para a guerra” –, a corrida 
armamentista da Guerra Fria estabeleceu, de fato, o 
que especialistas definem como “Equilíbrio do Terror”. 
Quanto mais mísseis, mais ogivas nucleares e mais 
artefatos de destruição, mais os inimigos seriam te-
midos, reciprocamente e, assim, haveria pressuposto 
para a paz vigiada, ainda que precária. 

Durante mais de 4 décadas a humanidade con-
viveu com os riscos potenciais de uma conflagração 
mundial em meio ao “Equilíbrio do Terror” ditado pela 
corrida armamentista da Guerra Fria. 

Nesse período de tensões internacionais, a Or-
ganização das Nações Unidas desempenhou papel 
fundamental junto a Chefes de Estado, Chefes de 
Governo e lideranças mundiais, ao exercitar ações di-
plomáticas para acabar com a Guerra Fria. Esse ideal 
humanitário só foi alcançado após a queda do Muro 
de Berlim, em 1989, com a reunificação da Alemanha, 
e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), em 1991. 

No mundo multipolar de hoje e sob o signo da 
globalização, a humanidade convive, paradoxalmen-
te, com os poderes hegemônicos dos Estados Unidos 
da América. A constatação é de que se trata da maior 
potência do planeta, em termos econômicos, militares 
e científico-tecnológico. A recente guerra no Iraque, 
os conflitos no Irã, no Afeganistão, no Oriente Médio 
e no Extremo Oriente levam ao consenso de que se 
impõe papel mais preponderante da ONU como poder 
moderador para contrapor-se a hegemonias e exercer 
influência mais eficaz na defesa da soberania dos po-
vos e da segurança internacional. 

A ONU está presente em diversos conflitos no 
mundo através do envio de forças internacionais de 
paz, os “Capacetes Azuis”. São tropas formadas por 
soldados de vários países e que atuam em regiões 
como Oriente Médio e África Central. Atualmente, 
“Capacetes Azuis” sob o comando de tropas brasi-
leiras trabalham pela paz no Haiti. Em 1999, força de 
paz integrada por soldados brasileiros foi enviada pela 
ONU ao Timor Leste. 

Organizações internacionais no âmbito da ONU 
são responsáveis pelo desenvolvimento de ações nas 
áreas sociais de saúde, educação e direitos dos cida-
dãos, atuando de forma eficiente e produtiva. Entre 
essas instituições devem ser mencionadas a FAO, di-
recionada ao fomento da agricultura, da alimentação 
e de condições de vida das populações rurais; a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), admirável insti-
tuição que desenvolve programas de imunização de 
doenças e estabelece padrões de sanidade ambiental 
das populações; o UNICEF, Fundo das Nações Unidas 
que se dedica ao atendimento das necessidades e dos 
direitos da criança e do adolescente.

Eleito pela segunda vez Secretário-Geral das 
Nações Unidas para mandato iniciado em janeiro de 
2002 e que irá até dezembro de 2006, o diplomata 
Kofi Annan empenha-se atualmente em implemen-
tar reformas para dotar a ONU de instrumentos mais 
eficazes com vistas à conquista dos seus objetivos 
fundamentais. 

Na era da globalização e da multipolarização ge-
opolítica, a Assembléia Geral da ONU está às voltas 
com estudos e discussões sobre a ampliação do Con-
selho de Segurança, de 5 para 10 vagas permanentes. 
A composição atual é de 15 países, dos quais 10 são 
eleitos para mandato de 2 anos, em sistema rotativo. 
Os 5 membros permanentes, com poder de voto e de 
veto, são Estados Unidos da América, Federação Rus-
sa, China Continental, França e Reino Unido.

Com o acréscimo de 5 vagas no Conselho de Se-
gurança da ONU, uma seria destinada ao Japão, uma 
para a Alemanha, e as 3 restantes seriam distribuídas 
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entre países da América Latina, da África e da Ásia. 
Brasil e Índia são considerados os países emergentes 
com mais credenciais para ocupar uma vaga perma-
nente no Conselho de Segurança da ONU. 

Ao associar-se às celebrações pelo transcurso 
dos 60 anos de existência da Organização das Nações 
Unidas, este Parlamentar felicita o corpo diplomático 
do Ministério das Relações Exteriores e o brilhante 
trabalho desenvolvido pelas equipes do Itamaraty, em 
seu notável exercício de boa diplomacia internacional, 
defesa da paz e da soberania entre os povos e eleva-
ção da imagem do Brasil no exterior.

Muito obrigado.
O SR. GUILHERME MENEZES (PT – BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, solidarizo-me, nesse difícil momen-
to, com a família do nosso amigo Agenor Soares dos 
Santos, falecido no último sábado, dia 22 de outubro, 
aos 77 anos de idade.

Como um trabalhador tipicamente rural, formado 
nas lutas diárias daquela região nordestina, sabia tudo 
o que era necessário para, ao lado de D. Áurea Rosa 
de Oliveira, sua esposa, constituir uma família equili-
brada. Criou nove filhos, incutindo neles o gosto pela 
participação social. Foi um dos primeiros associados 
ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitória da 
Conquista e acompanhava tão de perto os movimentos 
de base da Igreja Católica que fez construir, a poucos 
passos de sua casa, uma igreja, com a participação 
de sua família e de toda a comunidade.

Foi assim, dando exemplo, que, aos poucos, viu 
sua luta por um mundo mais justo refletir-se na vida 
de seus filhos, todos eles integrados aos movimentos 
de base da Igreja e aos movimentos sindicais.

Registro aqui, portanto, Sr. Presidente, nossos 
mais profundos sentimentos, neste sucinto relato, à 
família do Sr. Agenor Soares dos Santos.

Obrigado.
O SR. JEFFERSON CAMPOS (PTB – SP. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é lamentável concluir que os homens, ao 
combaterem as desigualdades raciais, sociais, econô-
micas e culturais, pelo interesse coletivo em busca do 
equilíbrio humano por meio da adequada distribuição 
da riqueza em seus países, muitas vezes combatem 
pela ganância e pela ambição do poder.

Se a guerra realça o egocentrismo de algumas 
lideranças; se cabe aos soldados defendê-la com total 
desconhecimento; se aguça as necessidades dos me-
nos favorecidos; e se é madrasta de muitos covardes; 
não podemos permitir que ela seja implantada entre 
nós, que seja multiplicada além mar e que prevaleçam 

seus interesses escusos de enriquecimento de alguns 
e empobrecimento da humanidade.

No próximo dia 27 comemorar-se-á o Dia Mun-
dial de Oração Pela Paz. Espero que seja mais uma 
oportunidade para se discutirem os problemas que 
campeiam entre nós, a fim de que as desigualdades 
raciais, sociais e econômicas sejam combatidas; de 
que as atividades de grupos radicais sejam eliminadas 
à luz do dia e durante a noite sem trégua; de que os 
atos terroristas sejam erradicados, independentemente 
de nacionalidade, visto que, com a união de todos, a 
humanidade terá qualidade de vida para a honra e a 
glória do Senhor.

Nesse dia em que comemoraremos o Dia Mun-
dial de Oração Pela Paz, o meu pedido a todos os 
irmãos é de que pensemos com o coração; de que 
pensemos nas nossas crianças agredidas pela desi-
gualdade social, que necessitam de escola, que es-
tão sem alimento, sem pais, sem expectativa de vida 
digna. Peço que pensem nos nossos irmãos que não 
têm onde morar, que não sabem como sustentar seus 
filhos e que muitas vezes não têm o que comer. Peço 
a todos os governantes que pensem nos nossos ir-
mãos que precisam de hospitais públicos; nos idosos 
que enfrentam as filas do INSS e que dependem do 
salário mínimo para comprar seus remédios e sua ali-
mentação e pagar suas contas.

Na condição de Deputado Federal, peço a Deus 
que nos dê discernimento para administrar o nosso 
País de forma justa, promovendo a igualdade de con-
dições para todos. 

E depois que todos os brasileiros se mobilizaram 
e foram às urnas depositar a sua opinião quanto ao 
comércio de armas e munições no País, no referen-
do do último domingo, na qualidade de integrante da 
Frente Parlamentar por um Brasil sem Armas, peço ao 
nosso Todo Poderoso que nos traga Paz!

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, para alguns analistas, 

não é possível saber quanto um governo custa aos 
contribuintes sérios, pois os sonegadores e a popula-
ção sem renda em nada participam da arrecadação 
de tributos pela União, pelo Distrito Federal, Estados 
e Municípios. É preciso indignar-se e criticar de modo 
democrático as autoridades constituídas, que devem 
estar dispostas e interessadas em legislar, executar e 
julgar matérias de interesse coletivo que beneficiem 
todos os compatriotas, para que tenham orgulho de 
seus dirigentes.

As lições e os ensinamentos para uma vida sau-
dável, harmoniosa e produtiva entre os seres huma-
nos estão registrados na Bíblia Sagrada. Basta lê-los, 
apreciá-los. E refletir como nós, cidadãos públicos, 
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profissionais liberais e trabalhadores podemos contri-
buir para incrementar políticas em favor da população 
pobre, tão desprotegida na atualidade, porque a con-
centração de renda continua crescente e endurecida. 
Não devemos temer essa discussão porque os peque-
nos conflitos internos e tributários podem construir de 
maneira efetiva a grande paz universal.

Sabe-se que, quando os governantes não conse-
guem administrar seus Ministérios e Secretarias nem 
solucionar questões primárias que aliviem as aflições 
do povo, numa atitude premeditada, pode tentar dissol-
ver a população, que jamais será vencida por atitudes 
imperialistas, antidemocráticas e insensatas, porque, 
unida, pode perder situações favoráveis pontuais e 
justas, porém jamais será vencida por longas menti-
ras, promessas e atitudes levianas. O poder sem sen-
timento e sem qualificação enlouquece e destrói, não 
necessitando nem de oposição parlamentar.

Confesso que continuo confiante nas autoridades 
dos Três Poderes da nossa República, mas não posso 
aceitar os erros contínuos da administração pública, 
a química orçamentária, os desmandos que prejudi-
cam o povo e a falta de vontade política de solucionar 
questões sociais, tão valiosas para o bem-estar dos 
nossos 184 milhões de compatriotas, principalmente 
dos menos favorecidos.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que autorize a 
divulgação do meu pronunciamento pelos órgãos de 
comunicação desta Casa legislativa.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jefferson Cam-
pos, o Sr. Claudio Cajado, § 2º do art. 18 do 
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio Oli-
veira, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Jovair Arantes.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, venho a esta tribuna relatar a minha pre-
ocupação, na qualidade de cidadão e integrante desta 
Casa legislativa, quanto à defesa ambiental e a pre-
servação da raça humana.

A máxima de que a natureza já demonstra sinais 
dos maus-tratos sofridos pela ação humana é verídi-
ca. E igualmente verdadeira é a relação das terríveis 
catástrofes naturais com o superaquecimento global. 
Cientistas analisam o aumento da temperatura nas 
águas dos oceanos e o relacionam como um das cau-
sas dos furacões Katrina e Wilma, este com ventos 
que chegaram até 250 quilômetros por hora, atingindo 
Jamaica, México, Cuba e o Estado da Flórida, Estados 

Unidos da América, com mudanças climáticas sofridas 
também no Brasil, como o aumento de ondas na costa 
de Fortaleza, atingindo a Praia de Iracema, e do Rio 
Grande do Norte. A ocorrência da semana passada 
atingiu diversas casas de moradores de Pititinga.

O meteorologista Gilmar Bristot destaca que 
esse tipo de fenômeno costuma acontecer somente 
em janeiro e explica que existem algumas instabilida-
des tropicais no Atlântico Norte, o que tem provocado 
a instabilidade da maré na costa brasileira.

Está claro que as secas, os furacões violentos 
e as mudanças climáticas enfrentados pela popula-
ção estão relacionados com o mau uso da natureza. 
Nesse sentido, gostaria de alertar que a iniciativa da 
preservação ambiental deve partir também de cada 
indivíduo, porque acredito que a minha ação, somada 
a de V.Exas. e à dos demais cidadãos, será diferencial 
na luta a favor da vida.

Preservar o meio ambiente é antes de mais nada 
preservar a vida humana, cuja qualidade perde vários 
pontos em detrimento pela ação desenfreada pelo ho-
mem ganancioso que da natureza quer extrair tudo.

Desmatamentos, queimadas, poluição das águas, 
emissão de gases poluentes, tudo agride o meio am-
biente e provoca perdas no enorme manancial de ri-
quezas naturais que, se preservadas, beneficiariam 
todo o planeta, bem como as próximas gerações.

Cientistas alertam que o ano de 2005 deve entrar 
para a história como o mais quente dos últimos séculos. 
O aquecimento foi provocado pelo aumento da emis-
são de gases poluentes. E as conseqüências dessa 
poluição já estão sendo sofridas em todas as partes 
do planeta. Se não nos mobilizarmos em benefício da 
preservação, “as inundações e os furacões poderão 
ocorrer com mais freqüência”, afirma o meteorologis-
ta Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais – INPE, em entrevista à revista ISTOÉ, que 
publicou matéria intitulada O Futuro já Começou, no 
exemplar desta semana.

Afirma ainda o argüido meteorologista que “o 
Brasil seria uma modelo de boas práticas, não fossem 
as queimadas na Amazônia, a maior floresta tropical 
contínua do mundo, que atualmente possui um índice 
de 17% de área desmatada por meio de queimadas, 
fato que coloca o Brasil na lista dos grandes emissores 
de gases de efeito estufa”.

O lastimoso índice de degradação do meio am-
biente é divulgado constantemente. Até quando assis-
tiremos a tanta destruição sem tomar parte na defesa 
da preservação da natureza? Este é o questionamento 
que lanço, para reflexão. O que cada um de nós tem a 
acrescentar na defesa pela vida no planeta. A minha 
expectativa é de que esta mensagem toque o âmago 
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de V.Exas., para que a luta não seja apenas feita por 
meio de legislações federais e de políticas de gover-
no, mas também pela conscientização individual dos 
habitantes do nosso vasto planeta, porque através da 
mobilização social grandes mudanças benéficas po-
derão ser empreendidas.

Eram essas as considerações que tinha a fazer. 
Solicito que este pronunciamento seja divulgado nos 
meios de comunicação desta Casa, bem como no pro-
grama A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o resultado do referendo realizado 
no último domingo, mais do que decisão a respeito da 
comercialização de armas e munição no País, demons-
trou o grande descontentamento da população com as 
políticas públicas que deveriam combater a violência 
e a criminalidade.

O eleitorado brasileiro, nas mais diferentes regi-
ões, aproveitou a oportunidade do exercício de cida-
dania para protestar contra a inoperância do Estado 
diante da banalidade do crime, que, a cada dia, assusta 
mais a população das áreas urbanas.

Houve, sim, enorme demonstração de interesse 
da sociedade em discutir, durante a campanha eleito-
ral, não apenas a questão central do referendo, mas 
também o contexto da temática da segurança pública. 
Ou seja, a decisão pela comercialização ou não de ar-
mas e munição no País levou a sociedade brasileira a 
analisar vários aspectos da realidade vigente e de sua 
profunda aspiração de paz e tranqüilidade.

A manifestação maciça contra a proibição de 
comercialização de armas de fogo precisa ser devida-
mente analisada, portanto, pelo seu caráter abrangen-
te, não somente nos limites em que foi estabelecida a 
indagação objeto do referendo. E há que se retomar 
imediatamente, de maneira mais efetiva e objetiva, o 
debate a respeito da segurança pública, nesta Casa 
e em todos os fóruns apropriados, em busca de solu-
ções satisfatórias à população.

Precisamos incluir na nossa pauta de priorida-
des os pontos cruciais do problema da violência e da 
criminalidade, seja para propor e exigir dos Governos 
Federal e Estaduais medidas concretas de combate 
ao crime organizado, à corrupção e à insegurança, 
seja para aprimorar a legislação com vistas a punir 
devidamente os criminosos.

Há que se exigir, por exemplo, a criação de pro-
grama realmente eficaz contra o comércio ilegal de 
armas, responsável pelo abastecimento de bandidos 
e do crime organizado. Aliás, Sr. Presidente, uma das 
mais claras teses, amplamente aceita durante a campa-

nha do referendo, na maioria dos debates transmitidos 
pelo rádio e pela televisão, nas ruas e nos lares brasi-
leiros, foi a de que de nada adianta proibir o comércio 
de armas e munição se não houver o devido combate 
ao tráfico e à aquisição ilegal de armamentos, base 
de sustentação da criminalidade.

Normalmente, quando se questiona a ação dos 
Governos na garantia da segurança pública, coloca-
se como exigência primeira o aumento dos efetivos e 
do número de viaturas policiais, bem como justa re-
muneração e condições de trabalho satisfatórias aos 
que trabalham na área de segurança pública.

São medidas fundamentais porque promovem a 
sensação coletiva de ampliação e de rigor na atuação 
das Polícias. Todavia, Sr. Presidente, mais importante 
ainda é desenvolver o Serviço de Inteligência das cor-
porações, de modo a realizar o mapeamento da ação 
dos agentes do crime nas mais diferentes situações. 
As instituições policiais consideradas de elevada efi-
ciência no mundo atuam a partir de bem-estruturado 
Serviço de Inteligência, o que garante maior êxito nas 
investigações e igualmente nas operações realizadas 
para prender criminosos e apreender armas, drogas 
e produtos furtados e roubados.

É preciso reconhecer que, no Brasil, não obstan-
te os avanços obtidos pelas Polícias Federal, Militar e 
Civil, ainda estamos distantes de dotá-las, em especial 
as instituições policiais dos Estados, da capacidade 
necessária para realizar eficiente trabalho na área 
de Inteligência. Isso porque os orçamentos públicos, 
já insuficientes nas respectivas dotações, deixam de 
ser cumpridos, conforme exemplifica o Orçamento 
Federal do corrente ano. Até a presente data, faltando 
praticamente 2 meses para o final do exercício fiscal, 
foram liberados tão-somente pouco mais de 40% da 
verba prevista para as ações de segurança pública 
em todo o País.

Hoje mesmo, Sr. Presidente, a ONU divulga re-
latório a respeito da segurança pública no qual faz 
duras críticas ao tratamento de pouca atenção que as 
autoridades brasileiras continuam a dispensar a esse 
tema de grande relevância para a população. Enquanto 
isso, mais e mais pessoas, especialmente jovens, são 
vítimas diariamente da violência e dos bandidos nas 
grandes e médias cidades brasileiras.

A minha conclamação nesta tarde é no sentido 
de que aproveitemos bem a mensagem que o povo 
brasileiro transmitiu por meio do referendo de domingo 
último, para iniciar vigoroso programa, de âmbito nacio-
nal, com vistas ao real enfrentamento das questões de 
segurança pública, um dos mais graves e dramáticos 
problemas enfrentados pela sociedade brasileira.

Muito obrigado.
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A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL-RS. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero deixar registrado, nesta data, arti-
go no qual faço uma análise dos motivos pelos quais 
o “sim” foi derrotado no plebiscito do desarmamento, 
ocorrido no último dia 23 de outubro. 

Vitória do Não foi recado aos de cima
Ganhou o Não. Perdeu a Rede Globo, perdeu o 

governo, perdeu o establishment político. Lula, Serra, 
Alckmin, Aécio, FHC e Garotinho, todos presidenciá-
veis, defenderam o Sim, junto com Renan Calheiros, 
presidente do Senado e Aldo Rebelo, presidente da 
Câmara. 

Um time pesado. Mas a população não se deixou 
enganar pelo falsos argumentos largamente utilizados 
e veiculados através de artistas famosos – uns vivendo 
em Paris, outros fortemente protegidos por seus segu-
ranças armados – de que a violência e a insegurança 
iriam diminuir se o Sim vencesse. A proibição só iria 
atingir de fato a população que não pode pagar pela 
segurança privada. 

O que realmente estava em jogo no referendo 
não era o desejo dos agentes políticos em diminuir os 
acidentes ou a violência doméstica. Não gastariam 
R$250 milhões com este fim, que nada garante seria 
mesmo atingido. Como bem colocou Roberto Robaina, 
presidente do PSOL do RS, em artigo publicado no dia 
13 de outubro no site do partido: “A questão que inte-
ressa, repetimos, é que a classe dominante quer com 
este referendo reforçar seu Estado em dois aspectos: 
aumentar seu monopólio sobre a violência e educar o 
povo de que são as forças de segurança deste Esta-
do a serviço dos ricos que lhe dará proteção, tranqüi-
lidade e vida melhor. A quem interessa este reforço? 
Este Estado e seus governos têm servido apenas para 
preservar um sistema econômico no qual os ricos fi-
cam mais ricos e os pobres mais pobres. Um Estado 
capitalista e para os capitalistas.(...) São estas classes 
dirigentes as responsáveis pela miséria do povo que 
pretendem fortalecer, com a vitória do Sim no refe-
rendo, seu monopólio de poder sobre a violência. No 
futuro, com o aumento do descontentamento popular, 
elas vão mesmo precisar”. 

O fato é que eles não conseguiram este reforço. 
E ao tentar e não levar, acabaram se enfraquecendo. O 
povo deu um voto de desconfiança, um voto de protes-
to contra a incapacidade do Estado, hoje governado 
pelo PT, de oferecer mínimas condições de segurança 
pública. A indignação foi potencializada pelos escân-
dalos de corrupção que atingiram em cheio o partido 
que durante anos alimentou as esperanças de que era 
capaz de ser diferente dos outros. E mostrou-se um dos 
mais iguais. Preferiu continuar alimentando fartamente 

os banqueiros e fazer um referendo diversionista a in-
vestir em políticas que poderiam aumentar a seguran-
ça do povo. Não é casual que no Rio Grande do Sul, 
Estado que por anos foi provedor das maiores vitórias 
eleitorais do PT, o Não venceu com mais de 85%. A 
historiadora gaúcha Sandra Pesavento, em entrevista 
ao Jornal Valor Econômico, disse que a vitória acacha-
pante do Não se deu não só pelas particularidades do 
Estado com sua tradição no uso das armas, mas foi 
um voto de protesto contra o governo Lula porque a 
decepção com o PT no RS foi ainda maior, devido às 
altas expectativas frustradas.

Na primeira oportunidade que teve para se mani-
festar após o estouro dos escândalos, o voto popular 
foi categórico contra o governo.

E quem pensava que as pessoas eram bobas a 
ponto de acreditar que proibir o comércio de armas 
iria diminuir a violência quebrou a cara. Fruto da desi-
gualdade social e do desemprego que provoca a falta 
de perspectivas para a juventude e a desagregação 
familiar, a violência urbana é uma doença do capitalis-
mo que só tende a se agravar em sua fase neoliberal, 
onde as políticas públicas são cada vez mais enfra-
quecidas pela rapina do Estado a serviço da acumu-
lação privada. 

Mas ao final das contas o referendo trouxe um 
saldo positivo. Afinal, quando os de cima perdem, a 
maioria ganha. A população percebeu que pode ex-
pressar sua vontade e não precisa ser constantemente 
tutelada pelas classes dominantes. Pode decidir, contra 
a vontade destas elites. Não é pouca coisa derrotar a 
Rede Globo e o governo do PT, em uma tacada só. 

Em belíssimo artigo na Folha de S.Paulo (23.10), 
Fábio Konder Comparato cita Jean Jacques Rosseau 
em uma denúncia indignada da falácia democrática 
do Século 18: “O povo inglês pensa ser livre, mas se 
engana redondamente; ele só é livre durante a eleição 
dos membros do parlamento: imediatamente após esta 
eleição, ele é escravo, fica reduzido a nada.(...)”. Nada 
mais atual. A democracia representativa, como diz 
Comparato, nada tem a ver com a relação de mandato. 
Os políticos são eleitos e fazem o que bem entendem 
com “seus” mandatos, ignorando solenemente tudo o 
que prometeram ao pedir o voto dos cidadãos. A de-
mocracia direta é uma arma fundamental para acabar 
com os estelionatos eleitorais. Esta é a lição do refe-
rendo: o povo soube decidir com sabedoria diante de 
uma tentativa de manipulação poderosa. Agora temos 
que conquistar o direito de decidir sobre os temas real-
mente importantes da vida nacional, como por exem-
plo a continuidade do pagamento de juros da dívida 
pública ou dos mandatos dos políticos que traem seus 
compromissos com o povo.
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O PSOL apresentou uma PEC na Câmara com 
este objetivo. O referendo mostrou que a população 
pode, deve e sabe decidir.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL – BA. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, como se não bastasse a quantidade 
de impostos que o profissional liberal paga, o Governo 
volta à ofensiva no sentido de elevar a carga tributária 
dos profissionais liberais que criam empresas para 
pagar menos impostos do que pagariam como pes-
soas físicas.

O anteprojeto da Receita Federal que circula no 
Congresso e pode entrar no texto da Medida Provi-
sória nº 255, a MP do Bem 2, ainda em negociação, 
cria uma terceira categoria de contribuinte: a pessoa 
jurídica especial.

Hoje existem a pessoa física e a pessoa jurídica. 
Na prática, a mudança faz a mordida do Leão crescer 
de 16,5% (cobrada de uma pessoa jurídica) para 18,6% 
da renda anual (a ser cobrada no regime de pessoa 
jurídica especial).

O efeito da proposta é muito semelhante ao da 
Medida Provisória nº 232, que foi editada no início 
deste ano pelo Governo e provocou uma rebelião no 
Congresso, por aumentar a taxação sobre pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços. As duas propostas, 
por exemplo, elevam a base de cálculo do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) de 32% para 40% do faturamento.

A diferença está apenas na embalagem do proje-
to, que apresenta como medida positiva uma alíquota 
zero para o PIS/COFINS, que hoje é de 3,65% sobre 
a receita do profissional-empresa que aderir ao novo 
regime. Em compensação, a contribuição para a Previ-
dência, que hoje pode ser de apenas 93 reais por mês 
(ou 0,46% para uma renda anual de 240 mil reais), é 
elevada a 4% do faturamento.

O efeito da nova fórmula de contribuição previ-
denciária é tanto mais negativo para a empresa quanto 
maior for seu faturamento e menor for o valor declarado 
de salário (ou pro labore) do sócio administrador.

Segundo contadores consultados pela Agência 
Estado, é comum entre os profissionais que constituem 
empresas individuais fixar o valor de apenas 1 salário 
mínimo para o seu pro labore, para reduzir o descon-
to no INSS (de 93 reais nesse caso). Com a mudança 
proposta pelo Governo, esse estímulo desapareceria, 
pois o percentual seria fixo sobre o faturamento.

Do ponto de vista do caixa do Governo Federal, 
a troca do PIS/COFINS pela nova contribuição previ-
denciária pode até proporcionar um pequeno ganho 
fiscal. Seu principal impacto, entretanto, será melhorar 

a aparência das contas da Previdência, que atualmen-
te não contabiliza em seu déficit o valor recolhido com 
PIS/COFINS.

No caso do IRPJ e da CSLL, entretanto, o regime 
especial de tributação da pessoa jurídica proposto pela 
Receita prevê um significativo aumento da mordida do 
Leão. Com a base de cálculo passando de 32% para 
40%, o percentual de desconto desses 2 tributos sobre 
a renda do profissional liberal pula de 5,28%, ou 7,68%, 
conforme a faixa de faturamento, para 9,6%.

Somando todos os impostos pagos pelo presta-
dor de serviço, incluindo o ISS municipal, que é de 5% 
na maioria das Capitais, a carga tributária da pessoa 
jurídica chegaria a até 18,6%. Apesar desse aumento, 
alegam os técnicos da Receita, permaneceria inferior 
ao que pagam profissionais que atuam como pessoa 
física. Um assalariado que ganha 20 mil reais por mês 
ou 240 mil reais ao ano (sem contar décimo terceiro sa-
lário), por exemplo, paga de INSS e IR 25,66% de sua 
renda anual, o que é um absurdo, porque o que recebe 
de volta do Governo não é significativo. As estradas 
continuam intransitáveis, a saúde continua em estado 
de colapso, na questão da educação a evasão escolar 
continua grande e, no quesito segurança pública, quem 
quiser que se salve e tome suas providências.

A vantagem é que o assalariado, ao contrário da 
pessoa jurídica, recebe o décimo terceiro e também o 
depósito de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), que corresponde a 8% de seu salário mensal. 
Quem realmente ganha com as diferenças de tributa-
ção são as empresas que contratam esses profissio-
nais como pessoas jurídicas e não físicas, deixando 
de recolher não só o FGTS, como também todas as 
contribuições previdenciárias patronais.

Então, mais uma vez, quem sai perdendo é o 
profissional liberal, que, além de pagar mais, ainda 
tem que fazer o recolhimento desses impostos quando 
emite uma nota fiscal.

O que o Governo precisa é de estudar um me-
canismo que traga as pessoas que estão atuando na 
informalidade para a formalidade, pois assim aumen-
tarão a arrecadação e organizarão as pessoas que 
estão na ilegalidade.

Passo agora a abordar outro assunto, Sr. Presi-
dente. Estivemos por várias vezes nesta tribuna de-
fendendo o desarmamento do cidadão. Mostramos 
estatísticas, números e a razão de nossa postura, 
mas, como vivemos em uma democracia, o povo tem 
direito de se manifestar. Foi o que aconteceu no último 
domingo, quando os brasileiros foram dar sua opinião 
sobre o assunto.

A vitória do “não” expressa a insatisfação do povo 
com o Governo. É nítido que esse resultado não está 
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de acordo com a política de segurança no País. E o 
que é pior, o povo acha insuficientes as políticas pú-
blicas na questão da segurança em todos os setores 
da administração, fruto de decisões erradas também 
de governos anteriores, até chegar no ponto em que 
está. Temos percebido, e a população também, a ine-
ficácia dessa gestão no combate à marginalidade e à 
bandidagem. A opção pelo “não” é um protesto contra 
toda a sorte de enfrentamentos que temos sofrido e 
presenciado.

É preciso agora que se discuta aprofundadamen-
te o problema. Na verdade, os apelos emocionais pelo 
“não” foram mais fortes em sua propaganda política e, 
conseqüentemente, saiu vitorioso o referendo popular 
a favor da comercialização das armas.

É importante e necessário um esforço civilizató-
rio no sentido de demonstrar à sociedade que não se 
combate violência com mais violência.

Esse resultado nos aponta que ainda existem 
setores da sociedade que apóiam a violência com as 
próprias mãos, frustrando assim o debate em torno das 
armas domésticas, pois pouco se discutiu sobre elas 
e os efeitos que trazem para as famílias. 

Reconhecemos que a falta de políticas eficazes 
para o setor interferiram no resultado. Os líderes da 
campanha pelo desarmamento concordam que a cri-
se no Governo e a falta de uma política eficaz para o 
setor interferiram no resultado.

A abstenção de 21,38%, com 92,3% das urnas 
apuradas, foi menor que a esperada. 

Além da violência, um outro problema seríssimo 
que temos enfrentado em muitas regiões do Brasil, prin-
cipalmente na região amazônica, é a seca. A região foi 
atingida por um desmatamento monstruoso que isolou 
comunidades que não puderam se locomover por meio 
de embarcações para os locais de votação.

A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, co-
nhecida como Estatuto do Desarmamento, começou a 
vigorar no dia 23 de dezembro de 2003. O decreto que 
a regulamentou, de nº 5.123, de 1º de julho de 2004, foi 
publicado no Diário Oficial da União, no dia 2 de julho 
de 2004, começando a vigorar naquela data. 

Foi preciso regulamentar o estatuto porque alguns 
artigos não eram auto-aplicáveis, como por exemplo o 
teste psicotécnico para a aquisição e porte de armas 
de fogo, marcação de munição e indenização para 
quem entregar sua arma. O Governo Federal cons-
tituiu, então, uma comissão especial para elaborar o 
texto do decreto, pela Portaria nº 388, de 4 de feverei-
ro de 2004, composta por técnicos dos Ministérios da 
Justiça e da Defesa. 

Entre os principais pontos da nova lei está o que 
proíbe o porte de armas por civis, com exceção dos 

casos em que há ameaça à vida da pessoa. O porte 
de arma terá duração previamente determinada, es-
tará sujeita à demonstração de efetiva necessidade, 
a requisitos para a obtenção de registro, sendo que 
o porte poderá ser cassado a qualquer tempo, princi-
palmente se o portador for abordado com sua arma 
em estado de embriaguez ou sob efeito de drogas ou 
medicamentos que provoquem alteração do desem-
penho intelectual ou motor. 

O cidadão tem medo. Vê-se nas mãos de um 
governo que, embora detenha o monopólio da força, 
se mostra incapaz de garantir o direito à vida e ao pa-
trimônio. Transfere para si o papel de se defender da 
criminalidade, que cresce em proporção geométrica. 

Com esse resultado, a esperança é ver diminuí-
do o número de armas nas mãos da população. Com 
isso, crimes banais – motivados por desentendimentos 
de vizinhos, brigas passionais, discussões no trânsito, 
brincadeiras irresponsáveis – sofreriam considerável 
queda. Além disso, a restrição à venda contribuiria 
para reduzir o arsenal dos bandidos, comprado, em 
boa parte, no mercado legal. 

É nítido o recado do referendo. Pais e mães de 
família querem segurança. Não aceitam mais dema-
gogia ou promessas vazias. Impõem-se medidas con-
cretas nas 3 esferas (Federal, Estadual e Municipal). 
O Estatuto do Desarmamento está em vigor, exceto o 
artigo rejeitado na consulta de domingo. Ele e as de-
mais leis existentes são rigorosas no controle da com-
pra e venda de armas de fogo. Há que cumpri-los. O 
brasileiro não quer o País transformado num faroeste 
tropical. Quer que a lei fale mais alto que a bala. Mas 
para isso o Governo precisa agir. 

Outro assunto, Sr. Presidente. Gostaríamos de 
registrar nesta Casa o transcurso do Dia do Cirurgião-
Dentista e do Dia da Democracia, comemorados hoje, 
dia 25 de outubro.

Comemora-se o Dia do Dentista em 25 de outubro 
porque nesta data, em 1884, foi assinado o Decreto nº 
9.311, que criou os primeiros cursos de graduação de 
Odontologia do Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia. 
Uma portaria do Conselho Federal de Odontologia 
tornou a data oficial para a comemoração do Dia do 
Dentista Brasileiro. Quem pensa que dentista só cuida 
dos dentes se engana. Também trata dos problemas da 
gengiva, boca e ossos da face. Na verdade, ele cuida 
da saúde bucal como um todo, além da parte estética. 
Dentre suas funções está fazer restaurações, obtura-
ções, projetar e instalar próteses e dentaduras e pro-
ceder a implantes dentários. Alguns dados da profissão 
são interessantes e atestam que 18,7% da população 
brasileira nunca consultaram o dentista.
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Em relação ao sexo, as mulheres freqüentam o 
dentista mais que os homens. Do total de 80.726.244 
pessoas, 82% das mulheres tiveram atendimento; os 
homens atendidos foram 79% do total de homens pes-
quisados. E, entre a população que ganha até um salário 
mínimo, a porcentagem de pessoas que nunca foram 
ao dentista (36,5%) é 9 vezes a taxa das que ganham 
mais de 20 salários (4,1%). Traduzindo em números: 
mais de 5,5 milhões de brasileiros que recebem até 1 
salário mínimo nunca foram ao dentista. 

Nossos parabéns a essa categoria de profissio-
nais de saúde, tão importante para a população bra-
sileira. E gostaríamos de deixar aqui registrado que 
é necessário e importante que o Governo faça a sua 
parte, implementando políticas voltadas para a saúde 
bucal preventiva para o nosso povo.

Hoje comemoramos também o Dia da Democracia 
– uma doutrina ou regime político baseado nos princí-
pios da soberania popular e da distribuição eqüitativa 
do poder, ou seja, regime de governo que se caracte-
riza, em essência, pela liberdade do ato eleitoral, pela 
divisão dos poderes e pelo controle da autoridade

É um sistema de governo que se consolidou após 
a 1ª Guerra Mundial, em geral anticomunista, firmado 
na supremacia do Poder Executivo em relação aos 
demais poderes e é também a designação comum 
aos regimes políticos monopartidários dominantes nos 
países da área socialista. 

A democracia é o sistema (regime) de organiza-
ção social mais eficiente para se cultivar e se praticar 
a liberdade de ação e de expressão. A prática da li-
berdade estimula autocorreções que ajudam a acele-
rar o desenvolvimento de uma nação. No entanto, a 
democracia não é a mãe da liberdade; é apenas uma 
ferramenta que bem usada facilita a preservação do 
estado de liberdade. E, ao contrário do que muitos 
brasileiros pensam, a democracia não tem poder de 
evolução, ela tanto pode ajudar a prosperar como pode 
também ajudar a arruinar. Um povo sábio e bem infor-
mado usa a democracia para se livrar dos vigaristas 
e fazer prosperar o país. Mas um povo ingênuo e mal 
informado permite que os demagogos e os vigaristas 
controlem a democracia e destruam o País. 

A democracia é apenas um bom instrumento de 
liberdade, mas não é o fator determinante. A Grécia, 
por exemplo, que é tida pela maioria dos historiadores 
como o berço da democracia, perdeu a liberdade vá-
rias vezes no último século, resultado de invasões, de 
guerras civis e de ditaduras militares: a mais recente 
de 1967 a 1974, uma situação pior que a brasileira 
e que demonstra que o simples fato de conhecer ou 
praticar democracia não garante a preservação do 
estado de liberdade. 

Portanto, precisamos considerar a democracia 
como um bom instrumento social e não como a mãe 
de todas as soluções. Porque, se assim fosse, a nos-
sa democracia dos anos 60 não teria resultado numa 
revolução militar. É obvio que se houve uma revolução 
foi porque alguma coisa não andava muito bem. 

A idéia central da democracia é igualar o direito 
de opinião das diferentes classes sociais. Numa de-
mocracia desenvolvida, todos os cidadãos exercem 
a mesma influência política, independentemente de 
posição social. Na prática, o sistema democrático tem 
como objetivo evitar que o poder econômico domine o 
país e oprima os mais pobres. 

É importante nos conscientizarmos de que o que 
realmente é útil e produtivo numa democracia é o livre 
direito de opinar e de fazer oposição, de criticar e de 
apontar erros.

Muito obrigado.
O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, gostaria de parabenizar o Departamento Médi-
co desta Casa, que, com muita competência, iniciou 
ontem a segunda edição da campanha de prevenção 
do câncer de mama, que vai até sexta-feira próxima, 
dia 28, e beneficiará as funcionárias do quadro efetivo 
da Casa; e, no período de 21 a 25 de novembro, as 
terceirizadas. Assim, quando essa campanha termi-
nar, centenas de mulheres terão sido examinadas e 
orientadas e, certamente, estarão livres desse mal. É 
importante que o exame seja feito em mulheres que o 
tenham realizado há mais de 1 ano.

A iniciativa é desenvolvida pela Seção de Gine-
cologia da Coordenação Médica, pela Coordenação 
de Enfermagem, em parceria com a Coordenação de 
Radiologia. 

Os dados da doença são alarmantes. Até o final 
deste ano, por exemplo, cerca de 10 mil brasileiras 
saberão que têm câncer de mama. Mas o diagnósti-
co precoce ainda é a chave para controlá-lo: 90% dos 
casos iniciais têm cura. 

Vale destacar, Sr. Presidente, que muitos tumo-
res de mama não apresentam qualquer sintoma. É 
necessário que a mulher esteja familiarizada com a 
aparência, com as sensações, formas e texturas de 
suas próprias mamas para detectar qualquer alteração. 
A mulher deve estar atenda a alterações da coloração, 
da superfície ou da textura na pele da mama ou do 
mamilo; à descarga (saída de secreção) através do 
mamilo; e ao aparecimento de nódulos novos. 

É por isso que a prevenção continua sendo o 
melhor remédio. A recomendação médica é de que 
após os 20 anos de idade a mulher faça o auto-exa-
me de mama todos os meses e seja examinada pelo 
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médico pelo menos a cada 3 anos. Após os 40 anos 
de idade, deve ser examinada pelo médico anualmen-
te, continuar com o auto-exame mensal e fazer uma 
mamografia por ano. 

Parabenizo, portanto, todos os diretores e fun-
cionários do Departamento Médico da Câmara dos 
Deputados, órgão de excelência na área médica.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, a crise econômica que 

vem assolando o Brasil é muito preocupante. No caso 
da pecuária, a situação é caótica. Agora aumentou 
para 41 o número de países que impuseram restrições 
comerciais, totais ou parciais, à importação de carnes 
brasileiras por causa do foco de febre aftosa detectado 
no Município de Eldorado, Mato Grosso do Sul.

De acordo com boletim divulgado há uma se-
mana pelo Departamento de Assuntos Sanitários do 
Ministério da Agricultura, Bolívia, Cingapura, Egito, 
Moçambique, Namíbia, Noruega, Paraguai, Peru, Ucrâ-
nia e Uruguai também passaram a integrar a relação. 
Parece que a cada dia a lista aumenta. Rússia, África 
do Sul, Argentina, Chile, Cuba, Israel e os 25 países 
da União Européia já haviam oficializado a suspensão 
de compra do produto brasileiro. Principal importador 
de carne bovina brasileira, a União Européia proibiu a 
entrada do produto procedente dos Estados de Mato 
Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Medida semelhan-
te foi adotada pela Noruega. 

A Ucrânia bloqueou a importação de carnes pro-
duzidas em Mato Grosso do Sul e Paraná. Na Améri-
ca do Sul, a Argentina limitou as restrições a animais, 
carnes, produtos e subprodutos frescos de espécies 
suscetíveis à aftosa dos Municípios sul-mato-grossen-
ses de Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã e Mundo 
Novo. 

Paraguai e Bolívia suspenderam o comércio de 
animais suscetíveis à aftosa, produtos e subprodutos 
de Mato Grosso do Sul, enquanto Peru e Uruguai proi-
biram a entrada de carne bovina e suína, produtos e 
subprodutos do Brasil.

Doença contagiosa causada por vírus de rápida 
multiplicação, a aftosa ataca animais de casco dividido, 
como bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos. A 
aftosa é considerada doença de importância econômica 
porque os mercados restringem, total ou parcialmente, 
as importações de carnes, produtos e subprodutos do 
país atingido por algum foco.

Independentemente de serem apenas alguns os 
Estados brasileiros atingidos diretamente pela afto-
sa, entendo que o País é afetado e prejudicado, haja 
vista que o prejuízo de um Município é o prejuízo de 
toda a Nação.

Finalizo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
fazendo apelo ao Governo Federal para que intensi-
fique as medidas de combate a essa terrível doença, 
instalando mais postos de fiscalização fitossanitária 
em todo o País. É preciso acabar de uma vez por to-
das com esse pesadelo.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, registro nos Anais da Casa palestra que 
ministrei na Biblioteca Nacional da França, no dia 13 
de outubro de 2005, no Colóquio França-Brasil, sobre o 
tema A diversidade cultural: uma questão econômica?, 
organizado pela Biblioteca Nacional da França – BNF 
e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-
cional – IPHAN/MINC, que aconteceu em Paris de 13 
a 18 de outubro do corrente, como parte das atividades 
previstas para o Ano do Brasil na França.

Primeiramente, na qualidade de Presidente da 
Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos 
Deputados do Brasil, agradeço o convite que me foi 
feito e cumprimento a Biblioteca Nacional da França e 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
brasileiro pela iniciativa de realizar o presente colóquio, 
envolvendo a França e o Brasil, para discutir tema tão 
relevante para a democracia e a ampliação das áreas 
de igualdade social em nosso País. Entre nós, as ca-
rências materiais são mais mortíferas do que as espi-
rituais e culturais.

As manifestações culturais não são moléculas 
indiferentes umas as outras. Cultura é o ser e o vir-
a-ser que ultrapassa todos os limites. No seu sentido 
pleno, é a dimensão simbólica da existência social, 
como usina e conjunto de signos de cada comuni-
dade e de toda a nação. Uma direção de sentido das 
nossas identidades, que resultam dos encontros entre 
as múltiplas representações do sentir, do pensar e do 
fazer brasileiro.

Lembro aqui o que disse nosso Ministro da Cul-
tura, Gilberto Gil, por ocasião de uma de suas con-
ferências no Congresso Nacional: “cultura é o todo 
complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, 
moral, leis e costumes e qualquer outra capacidade 
ou hábito adquirido pelo homem enquanto ser social, 
membro de uma sociedade. A cultura vai muito além 
do âmbito restrito e restritivo das concepções acadê-
micas, ou dos ritos e da liturgia de uma suposta classe 
artística e intelectual”. 

No contexto brasileiro, a cultura tem um papel 
estratégico para o projeto da nação e compreende 
uma diversidade muito grande. Se se trata de uma 
questão econômica... diríamos que, em princípio, não: 
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na medida em que somos contrários à mercantiliza-
ção da cultura – embora reconheçamos que deve ser 
uma variável expressiva do desenvolvimento (não so-
mente a estabilidade financeira e o rigor monetário 
ou as regras da Organização Mundial do Comércio), 
especialmente na perspectiva do desenvolvimento 
sustentável. É inegável – e bom – que as expressões 
culturais interfiram na política da economia, ou seja, 
no processo de trabalho, produção, circulação e con-
sumo. Porém, devem ser vistas como uma exceção às 
regras do livre comércio.

Tradicionalmente a cultura era investida de uma 
significação marginal, reconhecida por seu valor no 
campo simbólico e objeto do interesse preferencial 
de outras ciências que não a economia. Hoje, porém, 
ela experimenta uma nova compreensão, que lhe é 
igualmente assegurada a partir de cifras tais como as 
relativas a sua participação no produto interno bruto, 
na contratação de serviços, exportação, criação de 
empregos, direitos autorais, entre outros indicadores 
similares. Entretanto, não se deve desconhecer o ris-
co introduzido pelo processo de massificação que a 
globalização atualiza, regularmente. E é precisamente 
nesse ponto que poderíamos retomar a questão que 
nos é proposta, para dizer que sim, há uma questão 
para a economia, na diversidade cultural: ou seja, deve 
haver, sim, uma economia da cultura. Aliás, já é hora 
de o Sistema das Nações Unidas conviver com idéias 
estruturantes de déficit e superávit cultural na avaliação 
do desempenho negativo ou positivo de uma nação. 
Quem sabe assim, deste ponto de vista, a riqueza eco-
nômica de alguns países fique a dever ao vigor cultural 
de outros? Afinal, a cultura também é um bom negó-
cio. E, nesse sentido, a ação do Estado se reveste de 
extrema relevância, com a finalidade de garantir que 
a busca do lucro não conspire contra a diversidade. 
O caminho mais curto entre consumidor e mercado 
não deve jamais se fazer em detrimento da diferença 
ou por sua transformação em clichê (standardização). 
Esse é um pressuposto que funda nossa concepção 
das relações entre cultura e economia.

A UNESCO tem defendido a criação de diversos 
mecanismos que preservem as culturas locais, com a 
centralidade na diversidade cultural. Agora mesmo, aqui 
em Paris, no âmbito de sua 33ª Conferência Geral, se 
discute a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade Cultural. Esta também é a nossa causa: 
estamos igualmente convencidos de que nossa integra-
ção ao mundo não pode corresponder à desintegração 
de nossa sociedade e de nossos valores genuínos. 
Faz-se necessário pensar, permitam-me o neologis-
mo, na glocalização, ou seja, na apropriação dos be-
nefícios da globalização a serviço da afirmação local, 

do respeito, da valorização e do incentivo às práticas 
que concernem à diversidade e à diferença – contra a 
indiferença e a desigualdade. A cultura é incompatível 
com o óbvio, ao contrário do mercado.

Em um país como o nosso, o Brasil, a grande 
concentração da riqueza tende a engendrar a falsa 
dicotomia: de um lado, a fruição da diferença para os 
poucos que podem; de outro, a massificação. Esta é 
uma situação que exige a presença reguladora do 
Estado, entre os interesses do imediatismo e aqueles 
da permanência; dos valores materiais e do inefável, 
diríamos, a um só tempo. A propósito, registro aqui a 
decisão brasileira de ratificação da Convenção para a 
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial junto às 
Nações Unidas. Cheiros, sabores, cores e sons tam-
bém distinguem os povos.

A economia da cultura, na verdade é uma lin-
guagem nova, pouco utilizada no cotidiano do fazer 
do nosso povo. Entretanto, é uma realidade do desen-
volvimento econômico e social. Ao citar novamente o 
Ministro Gilberto Gil, peço licença para homenagear 
o Presidente Lula e sua decisão de ter um artista no 
Ministério das Cultura. Diz o Ministro: “cultura é tam-
bém um novo mercado de bens e serviços. Esse tripé 
– indústrias criativas, propriedade intelectual e diver-
sidade cultural – vai reger tudo. Está tudo junto, a cul-
tura como cidadania, como economia e como fator de 
coesão, inclusão e deslocamento do risco social”. 

Neste sentido, temos a certeza de que encontra-
mos o apoio e o exemplo da França, que sempre soube 
impor e aliar sensibilidade econômica aos assuntos de 
sua cultura. É o nome francês do charme. Com efeito, 
vêm das relações entre nossos países algumas refe-
rências fundamentais no âmbito da estrutura do Estado 
brasileiro, tais como a responsabilidade pelo bem-estar 
da população e a valorização da vida comunitária; a 
cultura universalista dos serviços públicos; e o caráter 
absoluto dos direitos humanos. Política cultural não 
presume apenas recursos financeiros e criatividade: 
requer a proteção sistemática pela sociedade e por 
cada um de seus cidadãos do patrimônio do povo.

Fazemos votos de que prossigamos no caminho 
das boas trocas que têm assinalado as relações cultu-
rais entre o Brasil e a França. Concluo agradecendo, 
mais uma vez, a oportunidade de estar presente nes-
te colóquio, certo de que os objetivos do evento serão 
atingidos com muito sucesso. 

Muito obrigado.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. JOÃO TOTA (PP – AC. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a decisão do Presidente russo Vladimir Putin 
de continuar com as importações de carne brasileira, 
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com exceção das advindas do Mato Grosso do Sul, 
demonstra a grandeza de um estadista consciente de 
que o problema da aftosa, pelo menos por enquanto, 
se encontra restrito a uma região específica. A fronteira 
pouco fiscalizada em termos sanitários com o Paraguai 
era quase que uma tragédia anunciada da contamina-
ção da doença existente no rebanho do país vizinho. 
Sem dúvida, uma prova cabal que não adianta tanto 
esforço em termos de vacinação de todo o rebanho 
nacional se esses pequenos flancos de contaminação 
continuarem abertos. Exemplo amargo para as auto-
ridades sanitárias e todos os pecuaristas brasileiros, 
agora mais do que nunca conscientes de que o traba-
lho tem que ser constante e conjunto.

Infelizmente, o comércio de carne internacional, 
mais do que nunca concorrido, só espera por um pe-
queno deslize para amealhar novos mercados e encra-
var seus tentáculos. No mundo dos negócios de muitos 
cifrões de dólares ou euros não há espaço para cochi-
los e muito menos grandes escorregões, que denotam, 
convenhamos, um indisfarçável amadorismo. Já foram 
mais de 50 países que simplesmente cancelaram seus 
contratos com a constatação da aftosa no interior de 
Mato grosso do Sul e suspeita de novos focos em Mu-
nicípios vizinhos dos já registrados. O prejuízo promete 
ser gigantesco. Afinal, basta lembrar que o mercado 
internacional consome nada menos que 3 bilhões 
anuais de carne brasileira e vai, com as anulações de 
contrato agora anunciadas, experimentar um prejuí-
zo de reflexos imediatos na balança comercial, bem 
como na retração da oferta de empregos. Um choque 
indiscutível num setor que só alegria e orgulho vinha 
dando em todos os aspectos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, numa pro-
vidência mais que oportuna e emergencial, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento despachou 
uma série de técnicos e especialistas para a Europa, 
Ásia e Estados Unidos, a fim de tentar reverter a si-
tuação. Ao mesmo tempo, anunciou a liberação de 
recursos para a tomada de uma série de medidas de 
biossegurança a serem adotadas na região atingida, 
a fim de limitar a área de conflagração da doença. Me-
didas corretíssimas, mas que demonstram a surpresa 
de uma infelicidade que já deveria estar no mapa das 
possibilidades ou mesmos probabilidades de ocorrên-
cia. O fato, porém, não deixou dúvidas de que a defe-
sa sanitária animal precisa ser melhor estruturada em 
termos de equipamento, instalações e material huma-
no, principalmente levando-se em conta que o Brasil é 
vanguarda em termos de exportação de carne bovina, 
suína e de frango. O alerta é mais que nunca oportu-
no num momento em que o mundo, especificamente a 
Ásia e agora a Europa, atestam a existência de foco da 

gripe do frango na Turquia, Grécia, Rússia e Romênia. 
É hora de cautela e prevenção, ações imprescindíveis 
para evitar surpresas desagradáveis.

É mister reconhecer o esforço do Governo do 
Acre na vacinação em massa e erradicação da aftosa 
do rebanho do Estado, o que possibilitou a exportação 
do produto para os Estados vizinhos e a expectativa de 
implantar um corredor de exportação sobretudo para 
o Peru, com vistas ainda a atingir o mercado asiático. 
A tão sonhada Rodovia Transoceânica já vem se mos-
trando uma realidade incontestável. Do lado brasileiro, o 
asfalto vai até a fronteira peruana e a carne pode muito 
bem servir de ponte para uma conclusão das obras 
no altiplano e planície do Peru, já que existe um cen-
tro pujante de consumo e criadores acreanos prontos 
para entrar na briga por essa fatia de mercado. Con-
tudo, é fundamental que o Estado e sobretudo o País 
tenha um controle rigoroso da sanidade e condições 
zootécnicas do rebanho para enfrentar sem medo as 
barreiras sanitárias levantadas no exterior. E, para que 
isso aconteça, é necessário que o trabalho comece já. 
O exemplo está aí, para todo mundo ver.

Muito obrigado.
O SR. PAULO LIMA (PMDB – SP. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna destacar, na qualidade de 
Coordenador da Frente Parlamentar da Educação, a 
realização, nesta semana, em Brasília, do Seminário 
Nacional CEFET e Universidade Tecnológica.

O objetivo do seminário é estimular o debate em 
torno da definição de políticas públicas sobre modelos 
de universidade tecnológica e da transformação dos 
Centros Federais de Educação Tecnológica, os nossos 
CEFET em universidades tecnológicas, como o cami-
nho – a exemplo do que aconteceu no CEFET/Paraná, 
que se tornou universidade pioneira no Brasil – para o 
aprimoramento e a disseminação de núcleos dedica-
dos à pesquisa tecnológica em nosso País.

Absolutamente correto está o Ministério da Edu-
cação ao estimular a interação entre o ensino profis-
sional e universitário, ensejando condições para que 
a criatividade e o talento inato do jovem brasileiro, 
fruto da maravilhosa miscigenação que formou o nos-
so povo, venham receber o condão do conhecimento 
científico.

Hoje, Sr. Presidente, são 33 os Centros Fede-
rais espalhados pelo País. E sua rápida transforma-
ção em universidades proporcionará, como bem diz 
o Secretário de Educação Superior do MEC, nosso 
prezado Dr. Nélson Maculan Filho, a criação de novo 
modelo de educação superior no Brasil, modelo esse 
que, em seminários da magnitude do que se realiza 
nesta Capital esta semana, já está sendo observado 
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e debatido por especialistas do Brasil, da Alemanha, 
da França e do Canadá.

Informação do próprio MEC nos dá conta de 
que mais 3 CEFET serão transformados em universi-
dades tecnológicas muito breve. Desde já estaremos 
batalhando, mobilizando a nossa bancada, para que a 
região oeste de São Paulo, que representamos nesta 
Casa, venha a ser aquinhoada com uma dessas ins-
tituições. 

Estaremos empenhados igualmente e desde já 
em promover a imediata remoção nesta Casa dos em-
pecilhos que, segundo o próprio MEC, têm impedido 
a abertura de mais CEFET para atender à demanda 
crescente. Existe projeto em tramitação que remove 
tais barreiras e, uma vez aprovado, permitirá a cons-
trução de novos Centros Federais em regiões ainda 
desprovidas de tão importante instrumento para a for-
mação da nossa juventude e para o desenvolvimento 
tecnológico do País.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
A situação está insuportável, Sr. Governador 

Geraldo Alckmin!
A outrora pacata região do oeste paulista, impor-

tante celeiro do Estado de São Paulo e do Brasil, vive 
momentos de tensão e de medo por ter a sua popula-
ção ordeira e trabalhadora se transformado em teste-
munha de repetidos atos de brutalidade, quotidianas 
cenas de violência: furtos, roubos, assaltos, estupros, 
seqüestros e assassinatos.

Não suportamos mais essa rotina, o convívio diá-
rio com o banditismo implacável do crime organizado, 
do qual somos reféns dentro de nosso lar, de escolas 
e locais de trabalho, onde vivemos enclausurados.

Da tribuna da Câmara dos Deputados e através 
dos veículos de comunicação regionais, temos inúmeras 
vezes repercutido os justos apelos da nossa sociedade 
que, de forma insistente, tem clamado por providên-
cias por parte da autoridade pública. Talvez por ter sido 
impávido porta-voz destes reclamos é que a pesada 
mão do banditismo recaiu sobre a minha família e o 
meu patrimônio. Dias antes de uma de minhas irmãs 
ter isso assaltada em plena luz do dia, no centro de 
Presidente Prudente, o edifício sede do jornal e das 
emissoras de rádio de minha propriedade foi invadido 
por homens encapuzados que, dizendo claramente que 
ali estavam para roubar o Deputado Paulo Lima, ma-
chucaram funcionários e levaram dinheiro e cheques. 
De minha parte, encaminhei por intermédio da Mesa 
Diretora da Câmara pedido de proteção ao Ministério 
da Justiça e à Polícia Federal para a minha família. 
Mas quem vai proteger a população, o contribuinte, o 
produtor de riquezas, aquele que paga o nosso salário, 
as nossas crianças e os jovens, o nosso futuro?

Tudo isso, Sr. Governador, deve-se atribuir à in-
definição da política agrária federal, que faz crescer o 
número de invasões por parte de agricultores sem terra 
no Pontal do Paranapanema, e muito especialmente à 
política de segurança pública adotada pelo Governo 
de V.Exa., que, ao desativar o circo dos horrores que 
era o Carandiru, instalou 21 sucursais do inferno em 
nossa região, concentrando nela o maior conglome-
rado de instituições prisionais do planeta, sem pensar 
sequer em criar estrutura para alojar condignamente 
a família dos apenados que, muitas vezes, não tem 
onde dormir.

Nesses presídios, o Sr. Governador sabe porque 
assiste, multiplicam-se as mais sangrentas rebeliões, 
facções rivais se devoram e reféns inocentes são sa-
crificados.

Apavoradas com o que ali se sucede, Câmaras 
Municipais da região e de todo o interior de São Pau-
lo, onde se encontram 90% dos presídios do Estado, 
apressam-se em criar legislação para impedir que no-
vos presídios venham a ser instalados em seu território. 
Claro que isso previne, evita que o mal se espalhe por 
todo o Estado, mas o oeste paulista, diante do inevitá-
vel, exige providências efetivas: mais instalações poli-
ciais; maior efetivo e número de veículos e armamen-
to. Precisamos, paralelamente, enveredar por outras 
frentes, Sr. Governador, através de políticas públicas 
que geram emprego, distribuição de renda e atenção 
às famílias excluídas e seus filhos.

Era este o nosso apelo. Em nome da população 
ordeira, capaz, trabalhadora e progressista do oeste 
paulista, pedimos providências. Não queremos nada 
mais do que garantia à nossa segurança, para pros-
seguir, sem sobressaltos, contribuindo de forma ines-
timável para o desenvolvimento econômico e social do 
Estado de São Paulo.

Não queremos mais violência. 
Não queremos mais crime organizado dominan-

do a região.
Não queremos mais presídios.
Presidente Prudente não merece essa violên-

cia.
O oeste paulista não merece o crime organizado 

sem combate ostensivo.
São Paulo não quer a baderna dos criminosos.
O Brasil merece muito mais.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para tecer alguns 
comentários acerca de artigo publicado nessa se-
gunda-feira pelo jornal Folha de S.Paulo, sob o título 



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51481 

Congresso é ruim ou péssimo para 46%, assinado pelo 
jornalista Ranier Bragon.

As minhas considerações estarão centradas no 
resultado apontado pela pesquisa Datafolha, realizada 
em 151 Municípios de todas as unidades da Federação, 
entre quinta e sexta-feira da semana passada.

O resultado da pesquisa, Sr. Presidente, nos re-
mete a reflexões importantes.

Das 2.537 pessoas entrevistadas, 46%, ou seja, 
quase metade, disseram considerar ruim ou péssimo 
o desempenho dos Congressistas.

Vale dizer que idêntica pesquisa foi realizada no 
mês de agosto, e o resultado não foi muito diferente. 
Na ocasião, o índice de desconfiança era de 48%. 
Dois meses depois, esse mesmo percentual cai, mas 
para apenas 46%.

Isso é péssimo, porque denota o descrédito de 
alguns setores da sociedade em relação à classe po-
lítica. 

E por que isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados?

A resposta é simples.
Antes de estourar o escândalo do “mensalão”, 

em junho, esse mesmo índice de reprovação era de 
36%. 

Reconheçamos que não era o desejável, mas o 
que nos preocupa é saber que essa reprovação pare-
ce estar aumentando.

Por isso mesmo, precisamos, com urgência, en-
frentar esse descrédito, que está minando a confiança 
dos nossos eleitores.

E de que forma faremos isso, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados?

A resposta passa, necessariamente, pela adoção 
de medidas que restabeleçam a credibilidade da institui-
ção do Congresso Nacional, logo, da classe política.

O ponto de partida para vencermos essas ad-
versidades e sairmos da crise é o estabelecimento de 
compromisso em torno de uma agenda positiva.

Por isso, precisamos, com urgência, retomar a 
discussão de assuntos importantes como as reformas 
tributária, política e do Judiciário, o caos urbano-me-
tropolitano, as mudanças no campo socioeconômico 
e tantas outras questões que merecem a nossa aten-
ção, não deixando de mencionar a segurança pública, 
preocupação essa configurada, como todos sabemos, 
no referendo que ocorreu no último domingo.

Somente assim conseguiremos sair desse ma-
rasmo, superar a crise que hoje assola o País e re-
verter a situação de descrédito que toma conta dos 
nossos eleitores. 

Para isso, é importante que unamos as nossas 
forças em torno desse propósito.

Muito obrigado.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, finados para nós, católicos, é hora de re-
lembrarmos com carinho e saudade dos nossos amigos 
e familiares que já não mais se encontram em nosso 
convívio. Muitos dos que professam outras crenças nos 
criticam porque vislumbram nessa homenagem que 
prestamos aos mortos um inexistente paradoxo. Enten-
dem que esse culto aos que se foram é uma negação 
à nossa fé na vida eterna e na certeza que devemos 
ter de que a vida é uma passagem efêmera pela terra, 
nada mais que a preparação para a vida eterna. Essa 
dúvida não existe para nós, porque temos certeza da 
vida eterna. E a convicção de todos os nossos atos, 
sejam positivos ou negativos, serão devidamente ana-
lisados e julgados no dia do Juízo Final. 

O respeito aos mortos, no entanto, Sras. e Srs. 
Deputados, sempre foi uma das mais marcantes ca-
racterísticas do ser humano. Desde os primórdios da 
humanidade que todos aqueles que cumprem sua mis-
são neste mundo são destinatários das mais diversas 
homenagens, que diferem tão-somente de acordo com 
as características culturais de cada povo ou civilização. 
Mas há sempre uma particularidade que une todos: a 
dor da saudade, a falta do ente querido, do parente, do 
amigo, enfim, daqueles que marcaram nossa vida da 
maneira mais salutar possível. Santo Agostinho dizia: 
“A preocupação com os funerais, a condição da se-
pultura, a pompa das exéquias são mais consolo para 
os vivos do que subsídio para os mortos”. De fato, só 
a capacidade de amar – característica inerente à raça 
humana – é capaz de manter acessa a liturgia do Dia 
de Finados. 

Essa tradição de cultuar o Dia de Finados, que 
se mantém graças à atuação da Igreja, Sr. Presiden-
te, é também um ato de contrição. Nesse dia mais do 
que nunca tomamos consciência de nossa pequenez, 
de que só possuímos aquilo que não perdemos com 
a morte; e que tudo o mais é pura ilusão. Nesse dia 
nos despimos todos de nosso orgulho, da vaidade e 
da arrogância cultivados no decorrer do ano, porque 
a morte é a única certeza que nos cerca, e aceitá-la é 
um processo que nos aproxima de Deus. Esquecer-se 
da morte e dos mortos é prestar um péssimo serviço 
à vida e aos vivos.

No Dia de Finados, Sras. e Srs. Deputados, quero 
dedicar minhas orações principalmente às mães e aos 
pais que perderam prematuramente os filhos. A vida 
nos ensina que os filhos sempre conduzem seus pais 
à morada celestial. O inverso é sempre um processo 
doloroso e extremamente traumático, sobretudo para 
quem comporta em seu âmago a forma de amor mais 



51482 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

pura, intensa e incondicional que existe: o amor dos 
pais pelos filhos. 

Desejo, portanto, unir minhas orações a todos es-
sas mães e pais, desejando que Deus em sua infinita 
bondade traga a todos o reconforto necessário para 
entender que a morte nada mais é do que o recomeço 
e que é morrendo que se vive para a vida eterna. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a cidade de Manaus, Capital do Amazonas, está 
em estado de emergência devido ao registro de quase 
42 mil casos de malária entre janeiro e agosto deste 
ano. Trata-se de grave problema de saúde pública que 
me leva a cobrar, desta tribuna, o apoio decidido do 
Governo Federal às Secretarias Municipais e Estadu-
al de Saúde, para prevenir e combater a propagação 
da doença.

A região amazônica é muito falada, mas ainda 
pouco conhecida pela maioria dos brasileiros, seja em 
seus aspectos positivos, seja em suas dificuldades. 
Assim, muitos sequer se dão conta da altíssima inci-
dência de uma doença como a malária, que, desde 
os tempos do ciclo da borracha, atinge com especial 
intensidade a chamada Amazônia Legal.

Vou citar alguns números para que se tenha idéia 
mais clara da situação.

Dos anos mais recentes, 1999 apresentou pico 
de incidência da doença, provavelmente pela grande 
migração interna, relacionada com projetos agropecu-
ários, construção de rodovias e hidrelétricas e ativida-
des de garimpo. Foram registrados na região, naquele 
ano, mais de 635 mil casos.

Uma série de medidas adotadas a partir daí per-
mitiu a redução gradual dos casos até 2002, quando 
foram registrados menos de 350 mil. No entanto, já no 
ano seguinte, com epidemias surgindo em Manaus e 
Porto Velho, entre outros Municípios, a incidência au-
mentou para 407 mil casos. E, no ano passado, su-
perou 459 mil.

Ou seja, se na comparação entre 2004 e 1999 
ainda aparece redução substancial, acima de 27%, é 
impossível ignorar que o problema está voltando com 
muita gravidade. No primeiro semestre de 2005, fo-
ram registrados mais de 268 mil casos nos 9 Estados 
que integram a Amazônia Legal. Pior ainda: 20% de-
les foram de malária falciparum, a forma mais grave 
da doença.

Estudo do Ministério da Saúde mostra que, nos 
últimos anos, extensas áreas de Manaus e Porto Velho, 
consideradas rurais, passaram a sediar aglomerados 
urbanos e a receber grande número de pessoas em 
busca de trabalho. Tal movimentação dificulta o contro-

le da doença e, em conseqüência, esses 2 Municípios 
concentraram quase 27% dos casos detectados na 
região amazônica em 2003, e quase 23% dos casos 
registrados no ano passado.

Vê-se, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, que o problema não é novo, não é pequeno 
nem é simples.

Para complicar mais um pouco, o Município de 
Manaus ainda não obteve certificação pelo Ministério da 
Saúde no controle de endemias. E, por isso, os recursos 
são repassados por meio do Governo Estadual.

Mas essa é uma questão que não pode afetar as 
iniciativas necessárias, tanto para debelar o atual sur-
to quanto para combater efetivamente a malária nos 
próximos anos. O Ministério da Saúde precisa colocar 
toda a sua estrutura nessa área, para atuar em con-
junto com a Prefeitura e o Governo do Estado. Sempre 
que isso foi feito, os resultados apareceram; se hoje 
a doença está retomando a sua antiga intensidade, é 
porque em algum momento as providências corretas 
deixaram de ser tomadas, ou foram tomadas de forma 
parcial, talvez por falta de recursos.

A população do Amazonas, em especial a de 
Manaus, que conta hoje com mais de 1,5 milhão de 
habitantes, não pode continuar sendo atingida todos 
os anos por doença que já pode ser bem controlada, 
se forem tomadas as medidas certas, no momento 
preciso, embora ainda não disponha de vacina.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Deputados, ao assumir o mandato 

parlamentar, trouxemos conosco o compromisso de 
tudo fazermos, dentro dos limites éticos, para continuar 
a merecer a confiança dos nossos eleitores e corres-
ponder às legítimas expectativas que despertamos ao 
longo da nossa vida política.

Para nós, a promoção do bem-estar não tem 
fronteiras e, por isso, o nosso combate contra qual-
quer forma de ilicitude não deve, em instante algum, 
ter tréguas. Eis a razão do nosso dever de trabalhar 
arduamente para esse fim.

Definitivamente, o crime e a corrupção são nos-
sos inimigos. Inimigos insidiosos que insistem em se 
incrustar no seio da sociedade e em se apresentar 
como meios alternativos de enriquecimento. Carcomem 
a confiança dos cidadãos nas instituições e minam to-
dos os esforços tendentes a consolidar sociedade em 
que imperem os valores da justiça e do respeito pela 
vida humana. Não por menos, a luta contra esses ma-
les deve constituir um dos pontos centrais da agenda 
de nossa Nação.

E por que, neste instante, chamo a atenção dos 
colegas Parlamentares para esse tema? Primeiro por-
que nunca é demasia abordar tal questão; segundo 
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porque acaba de vir à tona megaesquema de remessa 
ilegal de divisas para o exterior, no período de 1999 a 
2003, a partir de contas de doleiros.

Através das conhecidas e sempre eficientes atu-
ações da Receita e da Polícia Federal, veio a público o 
tamanho de uma das muitas sangrias de divisas que 
costumam deixar o País: a impressionante cifra de 
3,6 bilhões de reais, dinheiro que foi lavado por meio 
de transações de cerca de 10 mil beneficiários de es-
quemas ilegais.

Da análise das operações realizadas a partir de 
subcontas da empresa Beacon Hill Service Corpora-
tion, de Nova York – responsável pela administração de 
contas bancárias de doleiros –, foi desvendada sonega-
ção fiscal que pode ultrapassar 900 milhões de reais.

Não é de se estranhar porque, sempre à mar-
gem da lei, doleiros proprietários de empresas ligadas 
a turismo, importadoras e exportadoras, factoring e 
fomento, corretoras de câmbio e valores mobiliários, 
entre outras, operam verdadeiras instituições paralelas 
que efetuam operações não autorizadas com o fim de 
promover a evasão de divisas do País.

O curioso, nobres Deputados, é que essas apli-
cações ilegais, para escapar do Fisco brasileiro, jogam 
em vala comum diversificada gama de beneficiários do 
esquema, que vão – pasmem V.Exas. – desde o Banco 
do Brasil, que opera o câmbio oficial, passando pelos 
2 maiores bancos privados do País (BRADESCO e 
Itaú), por instituições controladas por alguns dos maio-
res complexos financeiros do mundo, como o inglês 
HSBC, o espanhol Santander, o japonês Sumitomo 
Mitsui e o franco-italiano SUDAMERIS, até multina-
cionais, estatais, entidades de classe, comerciantes 
e cidadãos comuns.

Na extensa lista preparada pela Secretaria da 
Receita Federal, que começa a ser investigada pela 
Polícia Federal, os bancos acima citados e outros 9 
formam grupo essencialmente especial entre os apon-
tados como beneficiários do esquema de envio irregular 
de dinheiro ao exterior pelas mãos de doleiros ou por 
outros mecanismos, pelo volume movimentado com 
o propósito de escapar à tributação. O prejuízo aos 
cofres públicos, com a evasão de 83 milhões de reais 
promovida por essas instituições nos últimos 5 anos, 
pode ultrapassar 21 milhões de reais em impostos.

O trabalho, entretanto, está apenas no começo. A 
Receita Federal está notificando vários investidores, e 
a Polícia Federal, de imediato, já instaurou um total de 
3.500 inquéritos para apurar não só o crime de sonega-
ção, como também os de evasão de divisas, lavagem 
de dinheiro e contra o sistema financeiro nacional. 

Sr. Presidente, é possível que algumas dessas 
transações tenham sido feitas por cidadãos desavi-

sados que realmente desconheciam a legislação. To-
davia, fica difícil compreender por que alguns bancos 
ou empresas, que têm canais legais de remessa de 
recursos ao exterior, lançaram mão de expedientes 
fraudulentos.

O que nos intriga é que, além de comporem o 
setor que nos últimos anos tem sido o mais lucrativo 
da economia brasileira, essas instituições financeiras 
são fiscalizadas pelo Banco Central e costumam ter 
operações de toda a ordem monitoradas permanente-
mente por aquela autoridade. É muito estranho.

Ora, Srs. Deputados, convenhamos: como se 
não bastassem os lucros exorbitantes, é o máximo 
do absurdo que tais instituições financeiras tenham 
o despautério de lançar mão de estratagemas ilícitos 
para engordar ainda mais seus rendimentos.

Nesse contexto – e aqui fazemos um apelo —, é 
imprescindível que o Governo peleje pelo reforço das 
instituições de manutenção da segurança pública, da 
administração financeira, tributária e da Justiça, em 
âmbito nacional, lutando por dotá-las dos necessá-
rios recursos humanos, materiais e financeiros, para 
a investigação e a punição satisfatórias dos crimes 
cometidos.

Como sempre dissemos, e reafirmamos, a vitória 
sobre o crime é tanto de responsabilidade do aparelho 
estatal quanto da sociedade brasileira. Assim, fazemos o 
convite a todos os Poderes Públicos e à população para 
que se engajem nessa arrojada missão. Que ninguém 
se furte da responsabilidade histórica que recai sobre 
todos. O Brasil é nosso. Por isso, nós é que devemos 
construi-lo, livre de toda a sorte de mazelas.

O SR. ANTÔNIO CARLOS BIFFI (PT – MS. Pro-
nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, tem início hoje, na Capital sul-mato-gros-
sense, o XI Congresso Brasileiro de Mandioca. 

O evento ocorre no Centro de Convenções Ar-
quiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. 
Durante 4 dias, a cadeia produtiva do setor, integra-
da por pequenos produtores, técnicos, trabalhadores, 
empresários, agentes financeiros, estudantes e toda 
a sociedade interessada discutirão o tema Ciência e 
tecnologia para a raiz do Brasil, aprofundando as al-
ternativas para agregação de valor, qualidade e pro-
dutividade numa das culturas mais importantes do 
País, ramo da atividade que garante a subsistência 
de milhares de brasileiros, principalmente os que se 
enquadram na agricultura familiar. 

Como Parlamentar preocupado em garantir o 
desenvolvimento do meu Estado, consegui a libera-
ção de R$70 mil de órgãos da União para a realização 
desse evento. Reconhecida a importância da inicia-
tiva, nosso pleito contou com a sensibilidade política 
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do Ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que 
liberou R$30 mil. 

Também obtivemos retorno positivo do Ministro 
da Integração Nacional, Ciro Gomes, e do Secretário 
de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Athos Magno, 
servidor que não vem medindo esforços para potencia-
lizar o desenvolvimento da economia de Mato Grosso 
do Sul e investiu mais R$50 mil no XI Congresso, o 
que ultimamente não vinha ocorrendo, apesar da im-
portância do setor. 

Após atravessar um período de crise, em razão 
dos baixos preços, o mercado da mandioca se encontra 
em pleno desenvolvimento, com fecularias instaladas 
na região sul de Mato Grosso do Sul a pleno vapor, 
estimuladas pela redução da carga tributária, o que o 
tornou o produto competitivo em relação ao de outros 
Estados produtores. 

No saguão do evento estão em funcionamento 
18 estandes de produtos, serviços e instituições do se-
tor; exposição de máquinas e suplementos agrícolas; 
cinco mesas-redondas; 10 conferências simultâneas e 
cerca de 150 trabalhos científicos do Brasil e da Amé-
rica Latina, relatos que serão publicados nos anais do 
encontro. A maior parte está relacionada a pesquisas 
em sistema de produção, que correspondem a 30% 
do total, sistematizando toda a experiência científica 
e de mercado dos produtos brasileiros. 

Sendo assim, parabenizo os órgãos envolvidos 
na realização do evento, em especial os Ministérios da 
Integração Nacional e da Agricultura, pela contraparti-
da. A ação conjunta o tornou possível, e tenho certe-
za de que ele apresentará, a médio prazo, resultados 
positivos para essa cadeia produtiva.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-

sa-se ao 

V – GRANDE EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao Sr. Deputado André Cos-

ta, do PDT do Rio de Janeiro. S.Exa. dispõe de 25 
minutos.

O SR. ANDRÉ COSTA (PDT – RJ. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
antes de abordar o tema que me traz à tribuna, gosta-
ria de fazer uma denúncia.

Hoje pela manhã, na cidade de Niterói, Estado 
do Rio de Janeiro, mais precisamente no campus da 
Universidade Federal Fluminense, presenciamos um 
assalto ao Estado de Direito, um tipo de violência há 
muito não testemunhada em nossa Pátria e que nos 
recorda o negro período da ditadura militar.

Refiro-me à truculência com que a Polícia Militar 
interveio para dissipar pacífica manifestação de alu-

nos e professores, entre estes alguns já idosos, que 
há quase 60 dias reclamam melhores salários – que, 
convém lembrar a esta Casa, não são reajustados há 
12 anos.

Portanto, fica registrada minha indignação.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, cida-

dãos e cidadãs que acompanham este pronunciamen-
to pelos meios de comunicação da Câmara Federal, é 
recorrente, nos mais diversos setores da sociedade, 
a idéia de que há meses os trabalhos do Congresso 
Nacional estão parados. Que as votações de matérias 
da Casa são cada vez mais raras; que as Comissões 
Técnicas não se reúnem mais; que projetos de lei e 
propostas de emenda à Constituição não são mais 
apreciados, por causa das malfadadas medidas pro-
visórias que o Governo Federal tenta empurrar goela 
abaixo do Congresso e da própria sociedade brasileira, 
e que trancam a pauta.

Por um lado, é correta a afirmação de que nos-
sa agenda foi modificada pelas infindáveis denúncias 
de corrupção no Governo Federal. Essas denúncias, 
claro, exigem investigação e empenho na apuração 
pelo Poder Legislativo. Não podemos, entretanto, pas-
sar à sociedade a equivocada imagem de que nosso 
trabalho tem se resumido a examinar com atenção os 
desvirtuados passos de integrantes do Governo e do 
partido do Presidente Lula.

Venho aqui, Sras e Srs. Deputados, nesta tarde, 
justamente exemplificar que, apesar da pouca divul-
gação e da apertada agenda a que estamos subme-
tidos, há vida, sim, na Câmara Federal. Ocupo hoje 
esta tribuna para dizer que os trabalhos das Comis-
sões Técnicas estão dando resultados; que projetos 
de lei e PECs continuam sendo apresentados; e que 
a movimentação pela independência da Câmara em 
relação ao Poder Executivo – que nos faz de reféns 
quando usa e abusa da edição de medidas provisórias 
e quando utiliza métodos pouco republicanos na bus-
ca de votos nesta Casa – é inadiável e cresce graças 
à indignação da sociedade e dos Parlamentares que 
não se elegeram para fazer tudo o que o Governo Fe-
deral mandar.

Sr. Presidente, como integrante da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, es-
tive, juntamente com os Deputados Aroldo Cedraz, 
Antonio Carlos Pannunzio, Arnon Bezerra e André 
Zacharow, representando a Câmara dos Deputados 
em visita aos Parlamentos da Rússia, da Bielorrússia 
e da Ucrânia. 

Retornamos da viagem no fim da última semana 
com a certeza de que deixamos erguidas fortes estru-
turas para o desenvolvimento das relações políticas e 
diplomáticas do Brasil com aqueles países. 
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É de extrema importância destacarmos que são 
essas fortes relações interparlamentares as respon-
sáveis pelo desenvolvimento da cooperação entre as 
nações em diversas áreas, como a tecnológica, eco-
nômica, comercial e cultural. Como exemplo do bom 
relacionamento entre os Parlamentos, podemos citar 
o acordo na área espacial, firmado entre Brasil e Ucrâ-
nia no início desta década. O acordo de cooperação 
assinado pelos Governos dos dois países – que prevê, 
entre outros pontos, o acesso do Brasil às tecnologias 
do campo aeroespacial em troca da utilização conjunta 
da Base de Alcântara no lançamento do foguete ucra-
niano Cyclone 4 – só foi ratificado graças às gestões 
da diplomacia parlamentar.

Retorno dessa missão ao Leste Europeu com 
a sensação de que o Parlamento brasileiro deu mais 
uma contribuição ao nosso desenvolvimento e à inte-
gração global do País.

Ainda na área da diplomacia e da política inter-
nacional, quero agradecer aos meus pares o apoio 
recebido à minha proposta de emenda à Constituição 
que visa potencializar as ações internacionais de nossa 
Federação. Essa PEC tem como objetivo permitir que 
Estados, Distrito Federal e Municípios possam promo-
ver atos e celebrar acordos e convênios de cooperação 
com outros entes subnacionais estrangeiros.

Sabemos que, pelo estabelecido na Constituição 
de 1988, somente o Governo Federal possui poder e 
voz em matéria de política externa. Vem sendo práti-
ca crescente e rotineira, no entanto, a assinatura de 
atos, acordos e convênios internacionais por parte de 
Estados e Municípios brasileiros com entidades polí-
ticas estrangeiras.

Esse maior envolvimento dos poderes locais em 
iniciativas externas pode ser explicado pela nova ordem 
política mundial: o cenário cada vez mais globalizado e 
o aumento da inserção do Brasil nos assuntos interna-
cionais fizeram com que os entes federados brasileiros 
buscassem novas oportunidades de desenvolvimento 
econômico e comercial com estados, regiões e provín-
cias de países estrangeiros.

O poder local, em muitas circunstâncias, tem se 
revelado espaço de mediação eficaz entre as deman-
das dos cidadãos e os fenômenos de caráter trans-
nacional. Em função disso, prefeitos e governadores 
assumem papel cada vez mais ativo nas relações ex-
ternas, com a preocupação de buscar na cooperação 
internacional instrumentos que os habilitem a acompa-
nhar e responder, de forma mais rápida e eficiente, às 
questões locais advindas de um mundo em constantes 
transformações.

Os dados dessa movimentação são relevantes: 
nos últimos anos, pelo menos 65 acordos e convênios 

internacionais foram assinados entre Unidades Fede-
radas brasileiras e entes subnacionais de países da 
Europa, Ásia, América Latina e outros.

Ao analisarmos o conteúdo desses atos, ob-
servamos que a maioria possui o objetivo de apenas 
promover intercâmbio comercial por meio de informa-
ções e realizar investimentos recíprocos entre setores 
da economia ou da indústria. A cooperação científica 
e tecnológica também aparece como uma das gran-
des áreas de interesse nesses acordos firmados, bem 
como meio ambiente, agroindústria, turismo, esporte, 
cultura, saúde e saneamento.

Como já exposto, esses compromissos firma-
dos são informais, uma vez que em alguns casos são 
destituídos de conotações normativas e, em outros, 
geram expectativas de direito sem nenhum amparo no 
ordenamento jurídico nacional.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, torna-se 
oportuno e, portanto, necessário contemplar, no âm-
bito constitucional, a participação de Estados e Muni-
cípios na negociação de atos de seu interesse direto 
no campo internacional.

A identificação de respostas locais que permitam 
ampliar os níveis de desenvolvimento e bem-estar so-
cial não pode se divorciar das condições vigentes no 
cenário globalizado. Ademais, o federalismo brasileiro, 
sendo trino em sua essência, pende para o modelo 
cooperativo, que se caracteriza pelo exercício con-
junto de competências comuns por União, Estados e 
Municípios.

É importante ressaltarmos que essa PEC não 
pretende tirar da União a responsabilidade pela polí-
tica externa brasileira. Tanto é assim que a proposta 
apresentada é de que a denominada “ação externa 
das Unidades Federadas” seja conduzida em estreita 
coordenação com a União e o Ministério das Relações 
Exteriores. Ela deve ser dirigida de forma que, de um 
lado, o Governo Federal defina e defenda os interesses 
nacionais globais no cenário internacional, como ques-
tões referentes à segurança do Estado, formulando e 
implementando a política externa do País. De outro lado, 
Estados e Municípios desenvolvem iniciativas externas 
pontuais de caráter comercial, cultural, cooperativo e 
econômico, o que dará uma capilaridade muito maior 
à inserção do Brasil no meio internacional.

Com muita satisfação, ouço o ilustre Deputado 
Antonio Carlos Pannunzio.

O Sr. Antonio Carlos Pannunzio – Deputado 
André Costa, não poderia furtar-me, não ao dever, 
mas ao privilégio de apartear V.Exa. e cumprimentá-lo 
pela iniciativa da proposta da emenda à Constituição 
extremamente salutar num Estado federativo como o 
nosso, a fim de que haja maior liberdade dos entes fe-
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derativos para celebrarem acordos de sua conveniên-
cia. Como participei dessa missão ao Leste Europeu, 
quero dar meu testemunho. A missão, como V.Exa. 
explicou, foi bem-sucedida, cumpriu seus propósitos. 
Se atingimos os objetivos para os quais foi constituída, 
devemos muito à experiência e ao conhecimento que 
V.Exa. acumulou ao longo da carreira, e sobretudo ao 
elevado espírito público que norteia as ações de um 
dos mais brilhantes Parlamentares da Casa. Meus 
cumprimentos.

O SR. ANDRÉ COSTA – Nobre Deputado, a par-
ticipação de V.Exa. foi, sem dúvida, de enorme impor-
tância para o sucesso da missão. Agradeço a V.Exa. 
as palavras construtivas.

Caberá então ao Direito interno brasileiro definir 
a amplitude de atuação no exterior de Estados, Distrito 
Federal e Municípios, uma vez que o Direito Interna-
cional não rejeita preliminarmente a possibilidade de 
assumirem direitos e obrigações na ordem internacional. 
Ao contrário, costuma admiti-la, quando tal atuação é 
constitucionalmente autorizada na legislação interna 
dos países. Nesse cenário, federações como Argen-
tina, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Rússia e 
Suíça já possuem base institucional estabelecida em 
suas respectivas Constituições para que seus entes 
federados atuem no campo internacional.

Como diplomata de carreira e com experiência 
em consulados e embaixadas do Brasil no exterior, 
acredito que a política externa brasileira será mais bem 
efetivada e ampliada se combinada com os interesses 
dos seus Entes Federativos no plano externo. É preciso 
criar formas de cooperação entre o Governo Federal e 
os Governos Estaduais de maneira a lhes proporcionar 
acesso ao sistema internacional sob o guarda-chuva 
agregador da União. E é isso o que buscamos com a 
apresentação, como V.Exa. confirma, dessa PEC. Longe 
de significar uma interferência do Ministério das Rela-
ções Exteriores nos poderes constituídos, essa emenda 
propõe apenas que seja dado respaldo constitucional 
aos atos, acordos e convênios internacionais firmados 
por Entes Federados brasileiros com outros entes de 
Estados estrangeiros. Obviamente, com prévia comuni-
cação à União, que, por meio do Governo Federal e do 
Ministério das Relações Exteriores, poderá contribuir 
com a iniciativa ou questioná-la pelos canais institu-
cionais existentes. Ademais, um amparo legal nessa 
questão tende a fortalecer o federalismo, diminuir as 
desigualdades regionais e constituir um avanço na 
própria consolidação da democracia brasileira. 

Se interferência foi a palavra por mim utilizada 
para dizer que essa PEC não significa uma ingerência 
do Poder Legislativo nas atribuições conferidas a órgãos 
da União, posso afirmar que interferência é a palavra 

que tem marcado nos últimos tempos as relações entre 
esta Casa – assim como o Senado – e o Poder Executi-
vo. Interferência, ressalte-se, do Governo Federal, que, 
a despeito da propalada independência dos poderes, 
tem tratado este Congresso simplesmente como de-
positário de seus interesses, como uma extensão de 
seu poder. Isso acontece muito em virtude do instituto 
da medida provisória, que, introduzida na Constituição 
de 1988, ainda hoje não é, na maioria das vezes, cor-
retamente utilizada por nossos governantes.

Procurando recuperar a independência do Poder 
Legislativo e chamar a atenção à nossa responsabili-
dade – que é legislar —, peço o apoio dos colegas na 
criação de uma frente parlamentar pela extinção das 
medidas provisórias.

Cabe lembrar que, apesar de servir de modelo 
para um regime parlamentarista, no qual os Chefes de 
Estado e de Governo são distintos, o conceito de me-
dida provisória está presente na nossa política, mar-
cadamente presidencialista, há quase 70 anos. Com o 
objetivo contínuo de marginalizar o Poder Legislativo, 
o decreto-lei surgiu com a Constituição de 1937, foi in-
troduzido pelo Ato Institucional nº 2, em 1965, mantido 
pela Constituição de 1967 e, sob a linha parlamenta-
rista adotada pela Assembléia Constituinte, em 1987, 
a medida provisória foi parar no art. 62 da nossa atual 
Carta de Leis.

Constitucionalmente, instrumento de competência 
privativa do Presidente da República para ser utilizado 
em situações de relevância e urgência, as medidas 
provisórias são, a cada ano, mais banalizadas pelo 
Poder Executivo. Em 32 meses de Governo, o Presi-
dente Lula já editou 159, grande parte com temas que 
não justificam seu uso, por exemplo, a criação da Po-
lítica Nacional do Cinema, a implantação do cargo de 
Secretário de Comunicação do Governo e a transfor-
mação da Secretaria da Receita Federal em Receita 
Federal do Brasil.

Esses temas, assim como os de outras medidas 
provisórias, poderiam ter chegado ao plenário desta 
Casa por meio de projeto de lei. Afinal, temos Comis-
sões Técnicas e Parlamentares preparados justamente 
para exercerem essas tarefas. Pior, senhoras e senho-
res, é somente o uso descaradamente casuístico das 
medidas provisórias, cujo ícone maior é a que conce-
dia status de Ministro ao Presidente do Banco Central, 
editada no ano passado. Os exemplos são muitos.

Pelos poucos citados agora, percebemos que a 
plena configuração dos requisitos previstos na Cons-
tituição – relevância e urgência – tem passado longe 
dos textos encaminhados a esta Casa. A emissão de 
medidas provisórias tem se tornado, ao longo dos anos, 
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ato de despotismo dos governantes e evento de cons-
trangedora subordinação dos Parlamentares.

A “urgência” e a “relevância”, aqui propositada-
mente destacadas entre aspas, exigem a criação de 
Comissões Especiais para que, em curtíssimo tempo, 
analisemos o teor da medida provisória antes de ir à 
votação. Mas, como sabemos, muitas vezes, essas Co-
missões Especiais não se instalam sequer, e o parecer 
é proferido diretamente em plenário, sem que tenhamos 
noção alguma do que estamos votando.

É uma vergonha exercermos esse papel, Sr. 
Presidente. Assim como é termos 10, 13, 15 medidas 
provisórias trancando a pauta da Ordem do Dia, como 
já cansamos de ver aqui, impedindo a tramitação de 
nossos projetos.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Mauro Be-
nevides.

O Sr. Mauro Benevides – Deputado André Costa, 
o discurso que V.Exa. faz contra o abuso na utilização 
de medidas provisórias realmente é um clamor que se 
estende por todas as bancadas, até pelas que com-
põem a chamada base aliada. Não é mais possível que 
o Poder Executivo usurpe uma prerrogativa inerente 
ao Poder Legislativo. A esta altura do pronunciamento, 
em que V.Exa. se situa, com absoluta precisão e clare-
za, contra esse instituto, desejo aplaudir seu compor-
tamento e dizer que a ele sou solidário porque penso 
de forma idêntica. Já exteriorizei esse entendimento 
seguidas vezes nesta tribuna, em entrevista à mídia, 
enfim, em todas as oportunidades em que exercita-
mos nossa prerrogativa de informar ao povo brasileiro 
o que acontece nesta Casa. Cumprimento V.Exa. por 
sua posição.

O SR. ANDRÉ COSTA – Deputado Mauro Be-
nevides, agradeço a V.Exa. o oportuno e construtivo 
aparte.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é verda-
de que há tempos esta Casa busca corrigir o uso das 
medidas provisórias. São projetos de leis, propostas 
de emenda à Constituição que visam limitar temas e 
edições das MPs. Formou-se este ano, vale lembrar, 
Comissão Mista, presidida pelo Senador Antonio Car-
los Magalhães e relatada pelo nobre Deputado Sig-
maringa Seixas, para estudar a matéria. Até agora o 
relatório final não foi votado por falta de acordo entre 
as lideranças. 

Tenho observado também os esforços feitos pela 
Mesa Diretora na busca de uma solução para o exces-
so de edição de medidas provisórias. O ex-Presidente 
Severino Cavalcanti tentou, infelizmente, sem sucesso, 
sem embasamento jurídico, devolver à Presidência da 
República algumas que não preenchiam os requisitos 
de relevância e urgência. Vemos também o esforço 

para que elas não continuem a chegar da maneira 
como têm chegado a esta Casa.

No entanto, talvez pelo enraizamento de 7 déca-
das do conceito de medida provisória em nossa prática 
política, todos esses esforços parecem nulos. Os Go-
vernos, todos eles, tornam o instituto vulgar pelo uso 
generalizado e pelo constante desvirtuamento de sua 
destinação constitucional. Assim, apenas o movimento, 
acredito, pela extinção e não mais pela redução das 
medidas provisórias terá força para garantir a norma-
lidade regimental da Casa.

Sras. e Srs. Deputados, tenho certeza de que 
este apelo pelo fim das MPs encontra apoio na socie-
dade, em suas organizações, no Congresso Nacional 
e até mesmo na figura do cidadão Luiz Inácio Lula da 
Silva, que, candidato à Presidência da República, se 
comprometeu, se eleito, a ser parcimonioso na edição 
de medidas provisórias. Com efeito, essa foi outra das 
promessas feitas e abandonadas pelo Presidente Lula 
na chegada ao poder.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Átila Lins.
O Sr. Átila Lins – Ilustre Deputado André Costa, 

ouço com muita atenção o pronunciamento de V.Exa., 
que aborda tema que tem sido motivo de grandes dis-
cussões na Casa: o excesso na edição de medidas 
provisórias. Se o Governo se ativesse aos limites da 
lei, que determina tema de urgência ou relevância para 
que se edite medida provisória, sem dúvida, teríamos 
um número bem pequeno. Agora há pouco, devido ao 
estado de emergência em que se encontra meu Es-
tado, na região amazônica, devido à seca que deixou 
isolados vários Municípios – há mais de 50 anos não 
há igual —, o Governo editou medida provisória alo-
cando recursos extraordinários para o Ministério da 
Integração Nacional, a fim de adquirir cestas básicas, 
medicamentos etc. Nesse caso, cabe o uso de medida 
provisória. De repente, o Governo edita uma por qual-
quer motivo, e, o que é pior, a própria base a rejeita 
para inserir o conteúdo em outra. É o caso da MP nº 
255, discutida no Senado Federal, e da MP nº 252, 
a famosa MP do Bem, que foi rejeitada. Mas existem 
pontos positivos. Por exemplo, propomos estender o 
prazo para que os Municípios paguem as dívidas com 
o INSS de 60 para 240 meses. São dispositivos im-
portantes para atender ao interior brasileiro. É preciso 
que haja maior preocupação do Governo para que o 
uso desse instituto não se torne rotina. Por que não 
se encaminha a esta Casa projeto de lei para que se 
discuta o assunto mais amplamente? Como já há Co-
missão tratando do assunto, cujo Relator, Deputado 
Sigmaringa Seixas, todos acreditamos deva ter feito 
estudo aprofundado, esperamos que o problema seja 
minorado e que o Governo passe a editar medidas 
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provisórias dentro dos critérios constitucionais de re-
levância e urgência. Aproveito a oportunidade para 
cumprimentar V.Exa. pelo pronunciamento.

O SR. ANDRÉ COSTA – Muito obrigado, ilustre 
Deputado Átila Lins. V.Exa. está coberto de razão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, cida-
dãs e cidadãos que me acompanham pelos meios de 
comunicação da Câmara Federal, chego ao fim des-
te pronunciamento com a certeza de que recuperar 
a imagem desta Casa é o nosso desafio imediato. E 
para essa empreitada ter sucesso precisamos, pri-
meiramente, valorizar o trabalho do Poder Legislativo, 
alertando a sociedade para o fato de que, sim, existe 
vida no Congresso Nacional, independentemente das 
importantes Comissões Parlamentares de Inquérito em 
curso. As Comissões Técnicas seguem seus trabalhos 
em reuniões, audiências públicas e intercâmbios entre 
Parlamentos, na busca por caminhos para o desenvol-
vimento do Brasil; continuamos apresentando projetos 
de lei e propostas de emendas à Constituição, com o 
objetivo de adequar e modernizar a legislação nacio-
nal; e perseguimos a soberania desta Casa em árdua 
luta contra o Governo Federal, que se vale de instru-
mento constitucional para usurpar uma tarefa que é 
nossa: a de legislar.

Concluo o meu pronunciamento lançando um 
apelo aos meus pares no sentido de que doravante fa-
çamos um esforço coletivo pelo fim das MPs. Esse tipo 
de instrumento não cabe no sistema presidencialista, 
sobretudo no Estado de Direito. Tivemos algo seme-
lhante, o decreto-lei, mas em regime de exceção, não 
no Estado democrático. Até por orientação parlamenta-
rista, alguns nos convenceram e também à sociedade 
de que o instrumento da MP seria oportuno na mão 
dos Presidentes, a partir da Constituição de 1988, o 
que não é verdade, pois acabou usurpando do Poder 
Legislativo a sua função original.

Gostaria que uma frente parlamentar pela extinção 
das medidas provisórias recuperasse a função maior 
do Poder Legislativo no País. Estamos aqui para fazer 
leis, e esse poder nos foi usurpado pelo instrumento 
da medida provisória. Estou certo de que a limitação 
não basta. Não há paralelo em outros regimes, a não 
ser no parlamentarismo, por uma razão muito óbvia: 
o Chefe do Governo emana do Parlamento, e não é 
o que ocorre no presidencialismo. Estamos numa si-
tuação esdrúxula. A função do Parlamentar está ape-
quenada em razão das medidas provisórias. Defendo, 
e acredito que também muitos dos meus pares, a ex-
tinção das MPs.

Sr. Presidente, conclamo todos a que dêem início 
a movimento nesta Casa pela abolição desse instru-
mento, pela recuperação da legitimidade deste Poder 

e pela independência dos Poderes. Creio que seremos 
mais bem compreendidos e aceitos pela sociedade, e 
certamente contribuiremos muito mais para o Estado 
brasileiro ao exercer a capacidade de legislar. Usurpa-
dos do poder original de fazer leis, estamos apeque-
nados não só perante o Poder Executivo, mas também 
perante a República brasileira.

Por isso, peço aos Parlamentares apoio a essa 
frente pela extinção das medidas provisórias, que ob-
jetiva, pura e simplesmente, garantir que cumpramos 
a tarefa para a qual fomos eleitos; que nossos projetos 
de lei e nossas PECs consigam tramitar de forma efi-
ciente; e que nossa agenda de votações seja pautada 
por nós, e não pelo Poder Executivo.

Pela atenção da Mesa e dos nobres colegas, 
muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB – CE. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, em concorrida noite 
de autógrafos, levada a efeito no Salão de Eventos da 
Oboé, em Fortaleza, foi lançado livro de poesias do 
Ministro Ubiratan Diniz de Aguiar, integrante do Tri-
bunal de Contas da União e ex-membro desta Casa, 
na qual pontificou como um de seus mais ilustres in-
tegrantes, chegando a ocupar a 1ª Secretaria, cargo 
que desempenhou com extraordinário dinamismo e 
incomparável exação.

Distinguido pelo voto de seus colegas Deputados 
para alçar-se à condição de Ministro do TCU, Ubiratan 
Aguiar ali se há projetado por seus incontáveis méri-
tos, especialmente a preocupação de defender maior 
lisura na aplicação do dinheiro público.

Em todos os processos que lhe são atribuídos 
para relatar – e não têm sido poucos —, sua compe-
tência faz-se evidenciar de forma inequívoca, daí por 
que granjeou o respeito e a admiração de seus emi-
nentes pares.

Como intelectual, dedicou-se à poesia, reunindo 
algumas delas em apreciada coletânea intitulada Pas-
sageiro do Tempo. Essa obra vem recebendo elogios da 
crítica especializada, o que credencia Ubiratan Aguiar 
a ocupar, proximamente, cadeira em uma de nossas 
entidades de maior expressão cultural.

Os inúmeros convidados presentes ao magno 
acontecimento o transformaram em fato de intensa 
repercussão em nossos círculos intelectuais. Ali esti-
veram membros da Academia Cearense de Letras, do 
Instituto do Ceará, da Academia Cearense de Retórica 
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e dos meios universitários, inclusive o Reitor da UFC, 
Prof. Renê Teixeira Barreira.

Na mesma ocasião, a Sra. Terezita Aguiar expôs 
pinturas de sua inspiração, numa demonstração de 
talento e criatividade. 

Na simultaneidade de suas atividades como figura 
preeminente de nossa Colenda de Contas, a exemplo 
de seu colega Marcos Vilaça, que alcançou a imorta-
lidade literária, membro que é da vetusta Academia 
Brasileira de Letras, também o seu colega Ubiratan 
Diniz de Aguiar encarreira-se pela trilha da literatura, 
honrando, assim, as mais caras tradições, como des-
tacou a imprensa de nosso Estado.

Ao registrar a noite de autógrafos do ilustre ma-
gistrado, desejo cumprimentá-lo pelo livro ora lançado 
e cuja repercussão haverá de destacá-lo ainda mais 
entre aqueles que se dedicam à poesia, um dos gê-
neros literários mais apreciados e que, num passado 
recente, transformaram o Pe. Antônio Tomás no primei-
ro Príncipe dos Poetas Cearenses, posto que é hoje 
conferido a Artur Eduardo Benevides, atual Presidente 
de Honra de nossa Academia de Letras.

O Passageiro do Tempo, com prefácio de Carlos 
Augusto Viana, está fadado a obter acolhida favorável 
pelos que acompanham a divulgação desse aprecia-
do gênero literário, consagrando o seu autor por mais 
esse trabalho, ora entregue ao público ledor. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 

de dar prosseguimento à sessão, a Mesa dá conheci-
mento ao Plenário da seguinte decisão da Presidência 
em questão de ordem:

O nobre Deputado Nilson Mourão formulou ques-
tão de ordem na sessão plenária de 21 de outubro de 
2005, com fundamento nos arts. 50, § 2º, bem como 
nos arts. 65, 66, 67 e 79, § 2º, todos do Regimento In-
terno, requerendo a declaração da nulidade da sessão 
e de todos os efeitos dela decorrentes, em virtude da 
inexistência de quorum para a abertura dos trabalhos. 
Menciona, ainda, certidão emitida pela Secretaria-Ge-
ral da Mesa no sentido de que estavam presentes, na 
abertura da Sessão Plenária, às 9h13min, apenas 13 
Parlamentares, quorum insuficiente, portanto, para a 
realização da sessão.

Feito o relatório, passo a decidir.
Estabelece o art. 79, § 2º, do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados o que se segue, litteris:
Art. 79.
(...)
§ 2º Achando-se presente na Casa pelo menos 

a décima parte do número total de Deputados, des-
prezada a fração, o Presidente declarará aberta a 
sessão (...)

O § 3º, do mesmo Dispositivo, dispõe o seguin-
te, verbis:

§ 3º Não se verificando o quorum de presença, o 
Presidente aguardará, durante meia hora, que ele se 
complete, sendo o retardamento deduzido do tempo 
destinado ao expediente. Se persistir a falta de núme-
ro, o Presidente declarará que não pode haver sessão, 
determinando a atribuição de falta aos ausentes para 
os efeitos legais.

De fato, verifica-se que não havia na Casa a 
presença mínima exigida pela norma regimental para 
a abertura dos trabalhos, conforme Certidão emitida 
na mesma data pelo Secretário-Geral da Mesa, em 
atendimento a Requerimento da Senhora Vice-Líder 
do PT, Deputada Terezinha Fernandes.

A observar-se, ainda, que a Lista de Presença 
do dia 21/10/05 registrava, ao meio dia e 47 minutos, o 
comparecimento de 49 Deputados, quorum insuficiente 
tanto para a abertura quanto para a manutenção dos 
trabalhos, o que motivou o questionamento do ilustre 
Deputado Nilson Mourão.

Ante o exposto, acolho a presente Questão de 
Ordem, para, no mérito, deferi-la, consoante o disposto 
no art. 79, §§ 2º e 3º do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, declarando a nulidade da sessão e de 
todos os atos nela praticados.

Publique-se. Oficie-se.
Em 24-10-05. – Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. CARLOS NADER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS NADER (PL – RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o resultado do referendo sobre a ven-
da de armas e munições no Brasil, com a esmagadora 
opção dos brasileiros pelo “não”, foi um claro recado 
da maioria da população para o Poder Público: o País 
não está satisfeito com a segurança. O povo brasileiro 
deixou, de forma nítida e contundente, a sua opinião 
sobre um tema que, vale ressaltar, aparece nas pesqui-
sas de opinião à frente até de questões sabidamente 
preocupantes, como o desemprego.

Diante da opção dos eleitores, é preciso pensar 
numa política de segurança eficiente, que transmita ao 
cidadão não apenas a sensação de estar seguro, mas a 
certeza disso. É preciso rever a nossa legislação – em 
diversos temas, arcaica e ineficiente –, debater com 
a sociedade os pontos mais polêmicos e promover a 
imediata integração entre as forças de segurança.

No Brasil, o hábito de imaginar que promover a 
segurança é apenas aumentar o efetivo das corpora-
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ções tem-nos custado muito caro. Necessitamos de 
uma polícia mais eficiente, mais aparelhada, mais ci-
dadã. Precisamos extirpar os focos de corrupção que 
generalizam a má impressão das forças policiais aos 
olhos dos cidadãos. Devemos olhar os policiais também 
como cidadãos. E de fato o são, pois também têm suas 
famílias, pagam impostos e necessitam de melhores 
condições de trabalho e salários mais dignos.

Mas apenas isso não basta. O Brasil precisa de 
um choque de inclusão social. Do contrário, nenhuma 
política de segurança, por mais bem-intencionada que 
seja, será capaz de obter resultados. Educação e saú-
de, efetivamente, para todos, moradia e emprego são 
fundamentais para completar o processo de resgate da 
cidadania. Só assim haverá a desejada segurança. 

Diante do atual quadro de nossas polícias e do 
desequilibro social, que é uma das marcas da história 
do Brasil, o trabalho não é fácil. Mudar este cenário 
requer muita disposição, muita vontade política, muita 
cooperação entre a União, os Estados e os Municípios. 
Todavia, cada dia perdido nessa direção é irrecuperá-
vel. É preciso começar já essa jornada de resgate da 
segurança, da verdadeira cidadania, por meio de ações 
sociais que incluam os cidadãos que estão à margem 
da sociedade, vivendo em condições subumanas, so-
brevivendo de improvisos. 

O recado das urnas foi dado. Então, é preciso 
deixar claro que foi entendido e que não será des-
considerado.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento nos órgãos de co-
municação da Casa.

Muito obrigado.
O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, demais presentes, pessoas que 
sintonizam a Rádio Câmara ou a TV Câmara, come-
moramos nesta semana, mais precisamente no último 
dia 18 de outubro, o Dia do Comerciário.

Talvez seja a categoria, juntamente com a dos 
funcionários públicos e a dos professores, uma das 
mais numerosas e expressivas do País. Em todos os 
recantos, inclusive nos mais remotos, estão o funcioná-
rio de balcão, o atendente ou a moça do caixa. Guar-
damos sempre na lembrança aquele gentil cavalheiro 
ou aquela atenciosa balconista que nos atende com 
suprema cortesia. Muitas vezes não queremos comprar 
nada, mas somos tão bem atendidos que acabamos 
levando alguma coisinha.

Muito temos a aprender com os comerciários. Não 
apenas em relação ao aspecto comercial, evidentemen-
te, mas também ao comportamento humano. 

Os comerciários levam ao pé da letra aquele pri-
meiro mandamento do bom vendedor, segundo o qual 
o cliente tem sempre razão, por mais irracional que 
seja sua queixa. Essa máxima lembra diuturnamente 
ao comerciário que o verdadeiro proprietário do em-
preendimento em que ele trabalha é o público. Sem 
o consumidor, nenhum negócio prospera. Portanto, é 
preciso atendê-lo sempre bem e, mais do que isso, en-
cantá-lo para que retorne ao estabelecimento; ouvi-lo 
com respeito; providenciar com agilidade a troca reque-
rida; baixar todo o estoque, se necessário, para que o 
cliente possa apreciar melhor a mercadoria.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, demais 
presentes, cumprimento os comerciários de todo o 
País, em particular os do meu Estado, Minas Gerais, 
pelo transcurso de seu dia. Muito temos a aprender 
com essa categoria, sobretudo nessa sua inigualável 
habilidade no trato com as pessoas. 

Parabéns, comerciários!
Muito obrigado.
O SR. CARLOS DUNGA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CARLOS DUNGA (PTB – PB. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, registro a 
realização de grande acontecimento em Matinhas, ci-
dade pequena, mas que tem um povo bastante forte. 
Muito mais forte ainda é o seu Prefeito, que promo-
veu esse evento agrícola, enaltecendo a plantação 
de tangerina.

Matinhas recebeu, neste último final de sema-
na, a visita de 50 mil pessoas. Houve, assim, melhora 
da economia desse pequeno Município, cujo povo é 
muito trabalhador.

Aproveito a oportunidade para registrar também 
a presença, em Brasília, dos Prefeitos dos Municípios 
do Vale do Piancó – Pedra Branca, Boa Ventura, Curral 
Velho –, que vieram em busca de recursos.

A Paraíba, como todo o Nordeste, vive sérios pro-
blemas, em razão da falta de recursos do FPM. 

Os Prefeitos estão se dirigindo à Capital Federal 
à procura dos Deputados e Senadores, a fim de que 
S.Exas. os ajudem a conseguir recursos para seus 
Municípios. Teremos, no mês de dezembro, o paga-
mento do 13º salário.

Passo a abordar outro assunto.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na sema-

na passada, nesta Casa, eu falava sobre a necessi-
dade de o Ministério da Saúde enviar, urgentemente, 
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soro antiofídico para a Paraíba. A cidade de Campi-
na Grande continua sem esse material, assim como 
todo o Estado. 

V.Exa., que é médico, sabe da necessidade do 
soro para aquela região. Tenho certeza de que na sua 
região ocorre o mesmo problema. 

Apelo ao Ministério da Saúde para que envie 
imediatamente ao Nordeste soro antiofídico.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a di-
vulgação do meu pronunciamento nos meios de co-
municação da Casa.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, é com grande satisfação que hoje assomo 
à tribuna para registrar o transcurso de mais um aniver-
sário de minha terra natal, onde fui alfabetizado, pela 
qual guardo constante admiração e apreço. Registro, 
portanto, o 97º aniversário da cidade conhecida como 
Princesa do Noroeste, no Município de Penápolis, loca-
lizado a 485 quilômetros da cidade de São Paulo.

Em 1842, alguns desbravadores recém-chegados 
de Minas Gerais estabeleceram-se nesses campos, às 
margens direita e esquerda do Salto do Avanhanda-
va, colonizando a região noroeste de São Paulo que, 
até então, figurava nos mapas brasileiros como sertão 
desconhecido. A cidade está situada numa antiga área 
caingangue, nação indígena que ocupava os chama-
dos Campos de Avanhandava até o Rio Feio. A inva-
são de suas terras se deu a partir de 1900, quando 
o Padre Claro Monteiro Homem de Melo foi enviado 
à região para, em princípio, catequizar os índios. Não 
muito tempo depois, entretanto, acabaria expulso das 
matas, no entorno do Rio Feio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Penápolis 
tem hoje uma população de aproximadamente 57.000 
habitantes; está localizada na região noroeste do Esta-
do de São Paulo; conta com uma área de 710,40 qui-
lômetros quadrados; pertence à região administrativa 
de Araçatuba; está a 485 quilômetros da Capital e a 
500 quilômetros do Porto de Santos. Penápolis é con-
siderada um dos pólos de turismo do oeste paulista; é 
lindeira ao Rio Tietê, ou seja, à Hidrovia Tietê—Paraná. 
A rede hidrográfica é composta pelos Rios Tietê, Bonito 
e Ribeirão Lajeado. A economia do Município baseia-
se na atividade agropecuária e industrial.

Na agroindústria destaca-se a produção de açú-
car e álcool. É bastante significativa ainda a produção 
de laticínios, a presença de curtumes, da indústria de 
calçados, vestuário, irrigação, plásticos, embalagens 

e, finalmente, a participação na economia municipal 
do comércio e prestação de serviços.

Penápolis é, sem dúvida, uma excelente alterna-
tiva para investimentos comerciais, industriais e turís-
ticos. Possui privilegiada localização, facilidade para 
obtenção de mão-de-obra completa e infra-estrutura 
de saneamento básico. Além disso, possibilidade de 
desenvolvimento auto-sustentado e socialmente justo, 
como exige hoje o momento no âmbito do modernismo 
e da globalização econômica.

O patrimônio histórico de Nosso Senhor dos 
Passos – marco inicial da cidade de Penápolis – é 
considerado também marco da colonização da região 
noroeste de São Paulo. Penápolis é considerada um 
dos pólos culturais do oeste paulista. E isso se deve 
à existência de museus e galerias de artes extrema-
mente ativos; atrativos culturais bem-direcionados que 
atingem milhares de pessoas.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero, do 
alto desta tribuna, como filho ilustre desse frondoso 
Município paulista, reafirmar meu compromisso na de-
fesa dos interesses da cidade de Penápolis e de todos 
os ilustres cidadãos penapolenses, meus irmãos que 
ativamente trabalham em prol de melhores índices de 
desenvolvimento e qualidade de vida para a cidade.

Aproveito para parabenizar meu querido compa-
nheiro de partido, Deputado Estadual Ricardo Castilho, 
ex-Prefeito de Penápolis, que muito honra nossa Muni-
cípio e o Estado de São Paulo com seu desempenho 
irrepreensível baseado na ética e na solidariedade, 
com o qual vem exercendo seu mandato parlamentar. 
Cumprimento também o Prefeito João Luis dos Santos 
e todos os nobres Vereadores, representantes legíti-
mos dos penapolenses.

Parabéns, Penápolis, por seus 97 anos de con-
tribuição ao País! É satisfação muito grande poder 
prestar esta homenagem à cidade onde nasci. Hoje 
moro em Guaratinguetá, mas jamais posso esquecer 
que nasci nessa promissora cidade.

Sr. Presidente, é com alegria também que cum-
primento o Prefeito da cidade de Santa Branca, São 
Paulo, Sr. Marcílio Pereira Campos Filho, e os Verea-
dores Helton Fábio de Souza, Presidente do Partido 
Verde, Luiz Fernando de Souza Lima, também do Par-
tido Verde, e Jonas Alves de Souza, do PSB.

Finalmente, cumprimento o povo da cidade de 
Guaratinguetá, uma vez que o primeiro beato brasileiro, 
Frei Galvão, completou 7 anos de beatificação em 23 
de outubro. Tenho certeza absoluta que Frei Galvão 
será canonizado e passará a ser, então, o primeiro 
santo brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportuni-
dade.
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A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, companheiros e companheiras, 
tem sido muito divulgada, pelos meios de comunicação 
de nosso País, a grande estiagem que abala a região 
amazônica e acarreta extrema dificuldade para impor-
tante e significativa parcela da nossa população.

Talvez o Estado do Amazonas seja o mais cas-
tigado pela estiagem, que atinge também o Pará, o 
Acre e Rondônia, entre outros Estados da nossa re-
gião. Cidades inteiras estão completamente isoladas, 
o que fez com que o índice de abstenção no referendo 
do último domingo chegasse a aproximadamente 35% 
no interior do Amazonas.

Sr. Presidente, essa estiagem não é a primeira 
experimentada pela região. Em 1963, seca semelhante 
trouxe sérios prejuízos à região, sobretudo à população. 
Acredito, porém, que o pior ainda está por vir.

O Governo Federal procura ajudar. Apenas para o 
meu Estado liberou em torno de 30 milhões para resol-
ver problemas imediatos de acesso a medicamentos, 
à alimentação e até mesmo a água potável, por mais 
incrível que isso possa parecer.

Os problemas mais graves deverão ser sentidos 
a partir de agora, pois milhares e milhares de peixes 
morreram e significativa parcela das famílias ribeirinhas 
dependem da atividade pesqueira para sobreviver.

Nesse sentido, Sr. Presidente, desenvolvemos 
algumas ações para conseguir mais apoio do Governo 
Federal. Para que os pescadores dos Municípios atin-
gidos pela estiagem na Amazônia sejam efetivamente 
amparados, solicitamos ao Ministro do Trabalho e ao 
Secretário Especial da Aqüicultura e da Pesca que o 
seguro-defeso seja estendido, de forma excepcional, 
a todos pescadores que vivem na região.

As dificuldades que esses trabalhadores enfren-
tam são enormes. Não há nem haverá, pelo menos 
nos próximos meses, peixe suficiente para garantir o 
sustento dessas famílias. Por isso é importante que o 
Governo Federal estenda o seguro-desemprego es-
pecífico, que é o seguro-defeso, a todos pescadores. 
Hoje, aproximadamente 150 mil pescadores recebem 
esse benefício no Brasil.

No meu Estado, os pescadores cadastrados co-
meçarão a receber em novembro, entretanto não são 
todos, nem de todas as regiões. Seria uma grande 
ajuda que o Governo Federal daria à nossa região. E, 
mais do que isso, esse benefício é fundamental para 
a sobrevivência desses trabalhadores.

Deputados da Comissão da Amazônia participa-
rão em breve de audiência com o Ministro do Trabalho 
com o objetivo de reforçar a solicitação de que se es-
tenda o seguro-defeso a todos pescadores que sofrem 
com a estiagem na região amazônica.

Muito obrigada.
O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, registro a realização em Brasília, hoje, 
às 19h, no Ginásio Nilson Nelson, de Assembléia Po-
pular com o tema Mutirão para um novo Brasil. Trata-se 
de iniciativa da Igreja Católica que reunirá, até sábado, 
mais de 8 mil pessoas para promover grande debate 
para aprofundamento da democracia e de reforma das 
instituições republicanas.

Sr. Presidente, diante do tema abordado pela 
companheira Deputada Vanessa Grazziotin, e preocu-
pado com a Amazônia, citarei algo importante. Gostaria 
de registrar minha participação neste final de semana 
em evento ocorrido no Município de Itapuã do Oeste, 
em Rondônia, que tratou da implantação da Agenda 
21 local.

O projeto faz parte do trabalho de gestão social 
da Floresta Nacional do Jamari, realizado em 2004, 
por intermédio da ação de um grupo de trabalho per-
manente de educação ambiental, cuja meta principal 
é capacitar a sociedade para a gestão da FLONA. Por 
meio de um processo democrático e participativo, vem 
sendo construído um projeto de implementação da 
Agenda 21 em Itapuã do Oeste. 

É importante destacar que dos 392 hectares que 
formam o Município, 200 hectares estão dentro da Flo-
resta Nacional e se encontram relativamente preser-
vados. Tanto os moradores da área urbana quanto da 
área rural têm o sonho de poder viver em um Município 
mais justo e capaz de oferecer mais oportunidades a 
todos. Nesse sentido, a discussão da Agenda 21 se 
faz muito importante.

Entre as principais solicitações dos moradores 
da área urbana está o desejo de viver em uma cida-
de limpa, com ruas calçadas, arborizadas e ilumina-
das, com praças e parques para o lazer das crianças. 
Eles esperam ainda que haja trabalho para todos, em 
pequenas indústrias, em oficinas de artesanato, nas 
agroindústrias, na prestação de serviços, no ecoturis-
mo e no comércio. 

Os moradores sonham ainda com uma sociedade 
mais consciente a respeito da conservação do meio 
ambiente. Os recursos naturais da Floresta Nacional 
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do Jamari serão explorados racionalmente por mora-
dores do Município, gerando riquezas que contribuirão 
para melhorar a qualidade de vida local. A floresta, a 
água, o solo e as demais riquezas naturais serão me-
lhor cuidadas pelos seus moradores.

Já os moradores da área rural almejam a cons-
trução de escolas, a contratação de professores capa-
citados a lecionar conforme a vocação da área rural. 
Pedem ainda transporte qualificado para os alunos, 
bem como postos de saúde com médicos e enfermei-
ros à disposição da população. Eles desejam ainda 
que o Município seja dotado de uma faculdade para 
os alunos da área rural, para que eles não necessitem 
deixar suas casas para estudar.

Para tanto, a construção da nova Itapuã do Oeste 
será calcada em quatro grandes temas: gestão social 
dos recursos naturais, desenvolvimento de uma eco-
nomia sustentável, redução das desigualdades sociais 
e implantação de infra-estrutura e saneamento.

Segundo seus moradores, a riqueza do Município 
encontra-se no solo, na floresta e nos cursos d’água. O 
manejo sustentável desses recursos é a única forma de 
preservar essas riquezas, sendo feito mediante a parti-
cipação de todos os segmentos da sociedade, sempre 
com a busca do uso racional, do equilíbrio ecológico 
e da conservação das riquezas a longo prazo. A gera-
ção de emprego e renda, assim como a ampliação da 
agricultura familiar, da pequena indústria, do comércio 
e do artesanato também são desafios da busca por 
uma nova Itapuã do Oeste.

A elevação da qualidade de vida dos moradores 
mediante a oferta de oportunidades e prestação de 
melhores serviços de educação, saúde, atendimento 
social, especialmente para as pessoas menos favore-
cidas, é outro ponto essencial para essa tão sonhada 
mudança. 

Por fim, a implantação de uma infra-estrutura 
capaz de tornar o Município limpo e agradável de se 
viver e capaz de atrair investimentos é outra meta a 
ser alcançada para que um novo Município seja cons-
truído, lembrando sempre que a participação de toda a 
sociedade é essencial para que sejam estabelecidos os 
rumos de uma jornada para aqueles moradores. Quem 
sabe Itapuã do Oeste possa vir a dar um exemplo de 
gestão de desenvolvimento sustentável para o Estado 
de Rondônia e para outros Municípios brasileiros. 

Também enalteço neste momento a Comissão de 
Direitos Humanos, que nos brinda com um seminário 
sobre o direito da criança e do adolescente na pers-
pectiva dos direitos humanos. São 15 anos do ECA, 
mas até hoje a violação aos direitos da criança e do 
adolescente ainda está presente no País. Há a tortura, 
a exploração sexual, as casas socioeducativas que na 

verdade são casas de repressão, o empenho de seto-
res desta Casa para reduzir a idade penal, enfim, uma 
série de ações voltadas à restrição de direitos.

A Constituição Federal estabelece a proteção 
integral da criança e do adolescente, e o Estatuto é 
o instrumento que garante isso. No momento em que 
a Casa discute o Orçamento da União, é necessário 
fortalecer o Fundo Nacional da Criança e do Ado-
lescente. Não há política pública sem dinheiro, sem 
fundo nacional, para tornar efetivo aquilo que o ECA 
estabelece e o que todos os governantes se obrigam 
ao serem eleitos. 

Sr. Presidente, eu, que espero de maneira pacien-
te, peço que nas próximas vezes minha inscrição seja 
respeitada. Agradeço a V.Exa. a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra, pela ordem, ao ilustre Deputado Lincoln 
Portela, que disporá de até 3 minutos na tribuna.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, como temos debatido a proposta 
de reforma política nesta Casa, quero externar minha 
preocupação diante de alguns vícios no que diz res-
peito ao relacionamento entre os Poderes Executivo 
e Legislativo, além das questões interna corporis dos 
partidos, do financiamento público de campanhas e da 
lista fechada. Não que alguns fatos passem desperce-
bidos, mas ocorre que às vezes nos tornamos omissos 
e não queremos discutir devidamente o assunto. Sei 
que o tempo é curto, mas deixarei uma mensagem 
sobre o tema. 

Na verdade, a minha preocupação reside no re-
lacionamento desta Casa com o Poder Executivo. E 
isso não se restringe tão-somente ao Governo atual, 
engloba também os Governos anteriores e os que 
ainda virão. Não existe nada mais promíscuo na rela-
ção entre os Poderes Executivo e Legislativo do que 
as emendas parlamentares, seja em que Governo for: 
de direita, de centro, de esquerda, de extrema direita 
ou de extrema esquerda. Não importa o lado em que 
as pessoas ou os Governos se encontram, não pode-
mos mais conviver com o instrumento das emendas 
parlamentares. 

Isso porque, vejam bem V.Exas., as emendas 
orçamentárias acabam servindo moedas de barga-
nha, para que Parlamentares votem com o Governo 
de plantão. E essa prática tira a autonomia da Casa. 
Na minha avaliação, os Parlamentares acabam ficando 
sujeitos a chantagem ou, às vezes, em medida extre-
ma, em determinados casos – não posso generalizar 
– chantageando o Poder Executivo: “Se vocês paga-
rem as emendas ao Orçamento, votamos; se vocês 
não pagarem, não votamos”. Ou, então, do lado de lá: 
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“Se vocês não votarem, não pagaremos as emendas 
parlamentares”.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
emendas parlamentares impositivas e não determina-
tivas já, para que possamos cooperar com a reforma 
política da Nação brasileira. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. MILTON CARDIAS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MILTON CARDIAS (PTB – RS. Pela or-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presiden-
te, Sras. e Srs. Deputados, semana passada, ocupei 
esta tribuna para manifestar minha preocupação com 
o atual sistema penitenciário brasileiro. Mostramos 
dados que apontam a necessidade urgente de inves-
timentos em ações e políticas públicas que atenuem a 
precariedade do nosso sistema prisional. Felizmente, 
entidades religiosas têm desenvolvido nessas comu-
nidades importante trabalho social e assistencial por 
meio da Igreja Católica e de confissões evangélicas, 
como a Assembléia de Deus, além da assistência re-
ligiosa e espiritual oferecida aos irmãos que cumprem 
pena nos cárceres. 

Sou agradecido a Deus por essas pessoas, que 
não tem medido esforços para levar uma palavra de 
amor, de conforto e de alento a esses mais necessi-
tados. E me sinto feliz por elas, não somente como 
cidadão, como ministro evangélico, como represen-
tante do povo nesta Casa, mas principalmente como 
ser humano, como pessoa que acredita na força da 
solidariedade cristã, do amor fraterno e da doação 
ao próximo.

Dia após dia, centenas de brasileiras e brasileiros 
transpõem as portas das penitenciárias não para con-
denar atitudes, fazer cobranças e agravar o sofrimento 
dos que lá se encontram, mas para lhes dar a conhecer 
a palavra do Cristo, os ensinamentos da Bíblia. Tornam-
se, assim, apóstolos da paz, mensageiros do bem, 
construtores de uma sociedade melhor, mais digna e 
mais justa para todos os homens e mulheres.

São poucas as experiências tão tristes e doloro-
sas para um ser humano quanto a prisão. Longe da 
família, arrancado da convivência social com amigos 
e colegas, o prisioneiro se sente o pior dos homens, 
pela culpa que lhe pesa e pelo arrependimento que o 
infelicita. Admiráveis, pois, aqueles que o apóiam na 
adversidade e o auxiliam no infortúnio, alimentando-lhe 
a fé em Deus e restabelecendo-lhe a auto-estima.

Esse o grandioso trabalho que, por meio da Es-
cola Dominical, a Assembléia de Deus empreende 
há 25 anos no Recife e há uma década em Cuiabá, 

Mato Grosso, entre muitas outras cidades brasilei-
ras. São emocionantes os testemunhos de indivíduos 
que, condenados por tráfico de drogas e por assalto 
à mão armada, não apenas resolveram abandonar o 
crime, mas também se puseram a serviço do Senhor, 
transformando-se, eles próprios, em agentes da sal-
vação espiritual de quem busca forças para se libertar 
do erro, para derrotar o vício e para não se render às 
tentações do demônio.

Certos depoimentos soam como verdadeiros mi-
lagres, pela grandeza da transformação que se ope-
rou em alguém que se julgava, talvez, perdido para 
sempre. Condenado por inúmeros crimes, um deten-
to prova que, de fato, renasceu. “Sirvo ao Senhor há 
quatro anos e seis meses, e hoje entendo que não foi 
a prisão uma coisa ruim na minha vida. A Bíblia diz 
que Deus transforma maldição em bênção. Ali eu tive 
um encontro com Deus” – reconhece.

Semelhante experiência vive a Pastoral Carcerária 
da Igreja Católica, que surgiu na década de 50 e atua, 
hoje, em mais de 150 países. No Brasil, organizou-se 
nacionalmente em 1973, com o propósito de prestar 
assistência religiosa, psicológica e jurídica aos que 
cumprem pena nas prisões. Só em São Paulo, che-
gam a 150 os que se dedicam a esse belo trabalho, 
desenvolvido em cooperação com o Ministério Público, 
com várias corregedorias e com atuantes organizações 
não-governamentais, como a Anistia Internacional e a 
Justiça Global.

São realmente ungidos por Deus os que confortam 
os prisioneiros. Em Mateus, capítulo 25, versículos 34 
a 36, lemos a conclamação com que Cristo nos aben-
çoa: “Vinde, benditos de meu Pai! Recebei em herança 
o Reino que vos está preparado desde a criação do 
mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive 
sede e me destes de beber. Era um estrangeiro e me 
acolhestes. Estava nu e me vestistes, doente e me vi-
sitastes, na prisão e me viestes ver”.

Esse, o sentimento de respeito e de admiração 
com que homenageamos os voluntários da Assembléia 
de Deus e da Igreja Católica, pela solidariedade huma-
na e pela devoção cristã que os inspiram na luta em 
favor da dignidade, da justiça e da atenção a que têm 
direito os presidiários. A esses beneméritos, o nosso 
reconhecimento, a nossa saudação e o nosso apoio.

Meu muito obrigado e que Deus em Cristo Jesus 
continue nos abençoando.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. mande divulgar 
meu pronunciamento nos órgãos de imprensa da Casa 
e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, foi inaugurada em 23 de outubro de 
1962, no Município de Urussanga, onde hoje se locali-
za a cidade de Morro da Fumaça, a empresa de ener-
gia elétrica denominada Cooperativa de Eletrificação 
Rural de Morro da Fumaça Ltda. – CERMOFUL. Seu 
surgimento se deu com a aquisição do patrimônio da 
Empresa Força e Luz São Roque Ltda., que nos idos 
de 1962 encontrava-se em liquidação em decorrência 
de uma série de fatores adversos a sua manutenção, 
uma vez que era imensa a dificuldade em levar ener-
gia até a área rural da região.

A Cooperativa passou a desenvolver suas ativi-
dades de forma solidária com a sociedade, em con-
sonância com sua concepção jurídica, baseada em 
valores de ajuda mútua, solidariedade, democracia e 
participação, visando à eficiência e ao bem-estar de 
seus associados. Obedece ainda ao disposto em seu 
Estatuto Social, mesmo com a evolução gradativa da 
composição de sua diretoria.

No decorrer de 43 anos de atividade, contou com 
apenas quatro Presidentes. São eles: Jorge Silva, de 
1962 a 1973; Paulino Bif, de 1973 a 1991, e 1997 a 
2000; Claudionor de Vasconcelos, de 1991 a 1997; e 
Armando Bif, de 2000 a 2006.

O dinamismo e comprometimento da diretoria, 
funcionários e cooperados resultam na expressiva 
soma de 13.849 associados ativos e não-ativos, num 
total de 9.515 ligações, distribuídas em 6 Municípios, 
com aproximadamente 50.000 pessoas beneficiadas 
com a energia elétrica fornecida pela CERMOFUL, 
através de aproximadamente 716 quilômetros de re-
des de alta e baixa tensão.

Srs. Deputados, parabenizo, portanto, as admi-
nistrações da Cooperativa de Morro da Fumaça, em 
nome de seu Presidente, Armando Bif, e cooperados, 
extensivo a todo cidadão fumacense e demais Municí-
pios cooperados, pelos 43 anos de crença nos valores 
éticos de honestidade, responsabilidade social e pre-
ocupação com os semelhantes. Essa grande adminis-
tração é reconhecida e serve de exemplo.

Sr. Presidente, solicito seja divulgado meu pro-
nunciamento pelos meios de comunicação da Casa, 
tendo em vista essa belíssima história de mais de 40 
anos de administração.

Era o que tinha a dizer. 
O SR. ÁTILA LINS – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.

O SR. ÁTILA LINS (PMDB – AM. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, os Prefeitos brasileiros, em sua gran-
de maioria, estão sem rumo, sem saber como fechar 
o ano em razão das dificuldades financeiras. No inicio 
de 2005, todos tinham a expectativa de que durante o 
ano seria votada a reforma tributária, esperança que foi 
alimentada pelo Presidente Lula, pelo Ministro Antonio 
Palocci e pelas lideranças do Congresso Nacional.

Com a reforma tributária haveria a elevação de 
22,5% para 23,5% do repasse do Fundo de Participa-
ção dos Municípios para as Prefeituras, medida que 
injetaria nos cofres municipais reforço da ordem de 1 
bilhão e 200 milhões de reais. Nada disso aconteceu. 
E, pelos rumos que a crise política está tomando, não 
teremos reforma tributária neste ano.

Aos Prefeitos restam ainda duas saídas emergen-
ciais. Uma depende de nós, depende da Câmara e do 
Senado. Refiro-me à inclusão numa das medidas pro-
visórias em exame de item que preveja o parcelamento 
em até 240 meses das dívidas dos Municípios com o 
INSS, providência que ajudaria em muito as Prefeitu-
ras. Algumas delas estão até com o repasse do FPM 
bloqueado por não terem condições de atender seus 
compromissos com o Governo.

A outra providência – esta ansiosamente aguar-
dada pelos Prefeitos – é o cumprimento pela área 
econômica de decisão do Tribunal de Contas da União. 
No dia 5 deste mês, o TCU deu ao Executivo 60 dias 
de prazo para pagar, de uma só vez, ainda este ano, 
a dívida que acumulou com Estados e Municípios por 
nunca ter dividido com eles o Imposto de Renda e o IPI 
arrecadados pela Receita Federal no âmbito do Pro-
grama de Parcelamento de Débitos Fiscais – PAES, 
mais conhecido como REFIS 2.

Só essa dívida da União com os Estados e Mu-
nicípios, segundo cálculo do TCU, é da ordem de 2 
bilhões de reais. Não é muito, porque os recursos te-
rão de ser divididos entre os 27 Estados e cerca de 5 
mil Municípios. Mas o pouco que representa torna-se 
de importância vital, principalmente para os pequenos 
Municípios, como os do Amazonas que estão em difi-
culdades em razão da seca que assola o Estado. É um 
dinheiro inesperado que vai ser de grande valia para 
os Prefeitos de Municípios em crise financeira e com 
dificuldades em conseguir recursos para o pagamento 
do salário de dezembro e do décimo terceiro salário.

Portanto, Sr. Presidente, fica o nosso apelo no 
sentido de que o Presidente Lula e o Ministro da Fa-
zenda liberem os recursos retidos pela União e desco-
bertos pelo Tribunal de Contas da União, que precisam 
ser distribuídos até o dia 5 de dezembro, conforme 
decisão do TCU. 
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Muito obrigado.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia convoca as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados a 
comparecerem ao plenário para que possamos iniciar 
a Ordem do Dia. Apelo para as Lideranças de todos os 
partidos no sentido de que compareçam ao plenário 
e mobilizem os seus Deputados a fim de iniciarmos a 
Ordem do Dia.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, seria impor-
tante que V.Exa. determinasse o encerramento dos 
trabalhos das Comissões. Uma das que estão funcio-
nando é a Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tão logo 
iniciemos a Ordem do Dia, Deputado João Fontes, a 
Presidência ordenará a cessação dos trabalhos das 
Comissões.

Agradeço a V.Exa., sempre atento, a lembrança 
até antes da hora. 

O SR. ZEQUINHA MARINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, no próximo 15 de outubro, em 
todas as unidades federativas do Brasil, comemorar-
se-á o Dia do Professor, valoroso profissional que exer-
ce atividades de extrema relevância para o progresso 
nacional, pois, posteriormente à família, a escola é a 
primeira instituição a que a sociedade está vinculada, 
e é o educador que a conduz com seu digno labor.

A escola é fonte de conhecimento e educação, 
tanto formal quanto informal. É um espaço onde o alu-
no é protagonista e aprende a desenvolver inúmeras 
ações qualitativas, além de ser um laboratório que 
propicia a inclusão social, afora promover na pessoa, 
por intermédio de compromissados educadores, a im-
portância da vivência em comunidade.

Com plena concordância, registro a sentença do 
sábio Marquês de Maricá: “Não podemos conhecer e 
avaliar a felicidade sem haver tomado lições na escola 
da adversidade”. Durante o seu crescimento, o educan-
do precisa de referencial, e esse é um dos principais 
encargos do professor, que oferece aprendizados de 

diferentes conteúdos, todavia, sempre visando estimular 
a tolerância, a polidez e a flexibilidade. Assim, em cada 
fase do aluno, os mestres identificam novas necessi-
dades e capacidades que devem ser exploradas a fim 
de conduzir os aprendizes à total ascensão.

A educação no Brasil ainda não é satisfatória, 
apesar de registrarmos índices cada vez mais posi-
tivos: pequena queda na taxa de analfabetos, novas 
escolas de ensino fundamental, diminuição do índice 
de evasão escolar e aumento do número de alunos 
que completam o nível superior. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda são 
muitos os problemas enfrentados pela educação. Ve-
jam V.Exas. que, enquanto nas áreas urbanas do Sul 
e do Sudeste, o índice de analfabetismo é de cerca de 
7,8%, no Nordeste rural esse índice sobe para 41%, 
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca. Contudo, para analisar a situação escolar do País, 
não devemos observar apenas dados numéricos, mas 
também a qualidade do ensino.

E ser alfabetizado não é apenas saber ler e es-
crever, é preciso entender e interpretar textos e situa-
ções. De acordo com o IBGE, o analfabetismo funcional 
atinge mais de 46 milhões de brasileiros com mais de 
15 anos. Em países europeus, nos Estados Unidos e 
no Japão, por exemplo, a população tem cerca de 12 
anos de escolaridade em média; no Brasil essa média é 
de aproximadamente 5 anos de estudo. Por outro lado, 
temos absurda carga tributária (equivalente a 40% do 
PIB) que atinge níveis de Primeiro Mundo, enquanto 
a oferta de serviços educacionais é de nação cabal-
mente subdesenvolvida.

Acredito que o futuro da sociedade contempo-
rânea está sobretudo na educação, pois crescimento 
econômico, justiça social e estágio educacional são 
fenômenos que caminham fortemente ligados.

Por isso, espero que o setor educacional brasileiro 
continue evoluindo, formando estudantes pró-ativos e 
disciplinados e valorizando os educadores que tanto 
contribuem para a grandeza contínua desta Nação.

Professores paraenses e brasileiros, parabéns! 
Que Deus continue iluminando seus talentos e esfor-
ços!

Por fim, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja este 
pronunciamento divulgado pelos órgãos de comunica-
ção desta Casa Legislativa.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (PDT – SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, tenho vontade imensa de ver esta Casa, 
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sob a presidência de V.Exa., funcionar de forma célere, 
conforme quer o povo brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho 
à tribuna registrar nosso protesto às declarações do 
Ministro Ciro Gomes a respeito das obras de transpo-
sição do Rio São Francisco estampadas hoje no jornal 
Folha de S.Paulo e vários outros do País.

Causaram estranheza em todos nós as decla-
rações de S.Exa. porque representa o Governo, que 
mandou seu embaixador, o Ministro Jaques Wagner, a 
Cabrobó, em Pernambuco, para dizer que suspenderia 
as obras, a fim de promover grande debate nacional a 
respeito dessa transposição.

O Ministro parece ter perdido o juízo de vez. Eu 
nunca vi um cidadão, na condição de Ministro, ter um 
temperamento tão intrépido, tão tresloucado como 
Ciro Gomes. Ontem, ele disse em São Paulo que fará 
as obras na marra, que não tem história de bispo ne-
nhum, que fará a transposição de águas do Rio São 
Francisco de qualquer maneira.

Do Presidente Lula não podemos esperar mui-
ta coisa, porque ele não entende de água – entende 
de outras águas –, não entende de transposição, não 
estudou essa matéria. O Presidente Lula não sabe o 
que está dizendo. A propósito, na campanha eleitoral 
de 2002, no meu Estado, S.Exa. foi ao palanque em 
que eu estava e disse, textual e claramente, que essa 
é uma obra para encher os bolsos dos empreiteiros, 
para financiar campanhas políticas, para levar água 
aos latifundiários do Nordeste, cultivadores de cama-
rão no Rio Grande do Norte e plantadores de frutas 
no Ceará. Nisso o Presidente estava certo. Acontece 
que o Presidente mudou completamente, Deputado 
Paulo Magalhães.

Não podemos mais acreditar em ninguém, por-
que agora eles enganaram o Bispo, que suspendeu a 
greve de fome por achar que este Governo era sério. 
Agora, o Ministro Ciro Gomes está praticamente dizen-
do: morra o bispo, morra todo mundo, que nós vamos 
transpor as águas do São Francisco na marra.

Registro, portanto, meu protesto, em nome do 
povo e da bancada de Sergipe, de Alagoas, da Bahia, 
dos homens que têm responsabilidade por este País. 
Infelizmente, o Ministro Ciro Gomes precisa ser demi-
tido, tendo em vista essas declarações. Afinal de con-
tas, ele representa o Governo. Nem mesmo o Depu-
tado Inocêncio Oliveira, de Pernambuco, aprova tais 
declarações.

Acredito que o Ministro Ciro Gomes precisa pas-
sar por um processo de calmaria para poder entender 
o que o povo quer dizer a respeito dessa obra.

Muito obrigado.

O SR. JÚLIO CESAR – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JÚLIO CESAR (PFL – PI. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, antes de mais nada, ratifico o que o Depu-
tado Átila Lins acaba de relatar na tribuna desta Casa, 
que é o mesmo que venho dizendo há muito tempo: 
o Governo tem tratado com descaso os Municípios 
brasileiros. Os recursos retidos do PAES estão desde 
2003 para serem divididos com os Municípios.

Mas, Sr. Presidente, o que me traz hoje à tribuna 
é a PEC relativa à Bacia do Rio São Francisco.

O Rio São Francisco é o maior do Nordeste. O 
segundo maior é o Rio Parnaíba. Mesmo em seu ní-
vel mais crítico, o São Francisco comporta volume de 
água 5 vezes maior do que o Parnaíba, que  tem 1.400 
quilômetros de extensão e no passado foi navegável, 
mas hoje está morrendo.

Na última quinta-feira, em Floriano, no Piauí, par-
ticipei de audiência pública realizada pela Assembléia 
Legislativa do Estado a requerimento da Deputada 
Maria José Leão, que esteve nesta Casa na semana 
passada. Lá, debatemos exaustivamente a inclusão do 
Rio Parnaíba no parecer da PEC sobre a revitalização 
do Rio São Francisco. 

Hoje, conversamos com o Presidente da Comis-
são Especial da Revitalização do Rio São Francisco, o 
Deputado Fernando de Fabinho, que concordou com a 
sugestão. Também falamos com o Relator, Deputado 
Fernando Ferro, que vai adiar a votação do relatório 
para abrir ampla discussão sobre 2 assuntos. O pri-
meiro é referente à inclusão do Rio Parnaíba na pro-
posta; o segundo, à exclusão, na divisão dos royalties, 
dos Municípios que sediam a hidrelétrica para formar 
o Fundo. Com o 0,5% das receitas líquidas da União 
da proposta original, pode-se deixar os royalties das 
Prefeituras Municipais de Minas Gerais, Sergipe, Bahia, 
Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Pará, porque 
esse recursos pertencem a elas. 

É preciso que o Governo Federal participe ati-
vamente da revitalização da Bacia do São Francisco, 
incluindo a Bacia do Rio Parnaíba.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-

dência adverte aos Srs. Parlamentares, mais uma vez, 
que, sem aviso antecedente, não havendo quorum re-
gimental, pode encerrar a sessão, com efeitos adminis-
trativos, ou seja, aplicando falta aos ausentes.

Portanto, a Presidência apela às Sras. Deputadas 
e aos Srs. Deputados que compareçam ao plenário para 
registrar suas presenças. Duzentos e nove Parlamen-
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tares estão esperando que mais 50 ou 60 Deputados 
venham ao plenário, a fim de completarmos o quorum 
regimental para início da Ordem do Dia.

O SR. ZEQUINHA MARINHO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente envio meus votos de 
solidariedade aos mais de 130 mil moradores que 
apenas ontem começaram a receber socorro do Go-
verno Federal, em razão da maior seca dos últimos 
60 anos, que castiga 9 Municípios do oeste do Pará. 
Faltam água, alimentos e medicamentos.

A população de ribeirinhos de Faro, Terra Santa, 
Juruti, Oriximiná, Óbidos, Curuá e Monte Alegre vive 
dramática situação, embora esses Municípios estejam 
localizados em plena Amazônia, a maior reserva de 
água doce do mundo. Os Prefeitos, sem outra alter-
nativa, decretaram estado de emergência, pedindo 
ajuda ao Governador do Estado e ao Governo Fe-
deral. Santarém e Alenquer também aguardam por 
ajuda urgente. 

Os jornais noticiam que, com rios e lagos secos, 
milhares de peixes morreram, deixando à míngua famí-
lias que vivem da pesca. As equipes devem começar a 
distribuir cestas básicas, medicamentos e água potá-
vel somente a partir de hoje. A maioria dos ribeirinhos 
enfrenta dificuldades de locomoção, mas há também a 
contaminação da água por peixes mortos, com fortes 
indícios de cólera na região. Esse mal da Idade Média 
ameaça de morte milhares de pessoas. As crianças 
deixaram de estudar com a suspensão das aulas. O 
risco de outras doenças aumentou.

Solicito ao Governador Simão Jatene, aos Minis-
térios da Integração Nacional e da Saúde e à Defesa 
Civil total empenho para que sejam redobrados os 
esforços no sentido de ampliar a ajuda aos sofridos 
paraenses. 

Espero que não aja, como de costume, nesses 
casos, contingenciamento de recursos impostos pela 
área econômica, dificultando a ajuda aos flagelados 
pela seca no Pará.

Passo a abordar outro assunto 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vou fazer 

um rápido e simples comentário, mas extremamente 
sério, sobre a crise que envolve a pecuária brasileira. 

Espero que o problema da aftosa, surgido em 
Mato Grosso do Sul, sirva de lição. Desta tribuna, desde 
o início desta Legislatura, enviamos inúmeros avisos 
ao Governo acerca dos perigos de contingenciamen-
to e atraso na aplicação dos recursos que devem ser 

destinados ao programa de defesa animal e vegetal do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O próprio Ministro da Agricultura, Roberto Rodri-
gues, alertou sobre o risco e pediu a liberação de 78 
milhões de reais à equipe econômica do Governo para 
conter o avanço do foco de febre aftosa, encontrado 
em Mato Grosso do Sul. 

O orçamento da Defesa Sanitária, deste ano, do 
Ministério da Agricultura, é de 169 milhões de reais, 
mas, de acordo com o Ministro, até o momento foram 
liberados apenas 91 milhões de reais. Com isso, a ver-
ba de 3,5 milhões de reais, prevista para Mato Grosso 
do Sul, ainda não foi repassada. O Ministro Roberto 
Rodrigues disse também que o foco da doença, en-
contrado no Município de Eldorado, trouxe terríveis 
prejuízos ao País.

Nossa preocupação para que o combate à do-
ença no Estado do Pará não sofresse atrasos por 
contingenciamentos de recursos chegou ao conhe-
cimento até do Ministério das Relações Exteriores, a 
quem também alertamos para o fato de que as bar-
reiras não se limitam apenas à natureza sanitária dos 
animais – há barreiras de ordem econômica impostas 
pelos concorrentes diretos do Brasil no bilionário mer-
cado de carnes.

Os produtores rurais do Pará sofrem no bolso, há 
mais de 6 anos, os custos da não-liberação da área 
que possui mais 98% de cobertura vacinal, conside-
rada modelo de campanha de erradicação no Brasil. 
Tudo isso resulta do infernal contingenciamento de 
recursos impostos pela área econômica.

Novamente, faço este alerta: temos de levar as 
coisas mais a sério neste País. A duras penas con-
quistamos a primeira colocação no ranking de maio-
res exportadores de carne do mundo. As vésperas de 
entrarmos nos mercados americano e japonês, eis 
que surge mais esse foco em Mato Grosso do Sul. E 
o Presidente da República, equivocadamente, imputa 
culpa ao produtor, afirmando que este não está vaci-
nando seu gado, o que não é verdade.

Todos estão de olho no Brasil. Todos estão de olho 
no Pará, que pode, num curto espaço de tempo, vir a ser o 
maior exportador de carnes do País, caso os atores do setor 
façam com mais responsabilidade o dever de casa.

Os focos de febre aftosa surgiram no Estado de 
Mato Grosso do Sul, e todo dia aparece mais um caso 
– hoje foi no Paraná. Há suspeita de que haja também 
um caso em São Paulo. A situação é gravíssima!

Faço um apelo não ao Ministro da Agricultura, 
que é um homem do ramo, conhece o problema e luta 
tremendamente para solucioná-lo, mas ao Ministro da 
Fazenda. É necessário não deixar faltar e não contin-
genciar recursos destinados à fiscalização sanitária. 
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Está claro que, nas barreiras, passa tudo, de qualquer 
maneira. Não há investimento e não há a necessá-
ria atenção a esse tipo de trabalho. O Brasil, um dos 
maiores e melhores países pecuaristas, sofre prejuízos 
– não  sabemos qual será a sua dimensão. 

Então, é importante que o Governo aperte o cin-
to da fiscalização, deixe de contingenciar recursos e 
libere o que for necessário para que possamos, daqui 
para frente, evitar casos semelhantes.

Muito obrigado.
O SR. DANIEL ALMEIDA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.

DISCURSO DO SR. DEPUTADO DA-
NIEL ALMEIDA QUE, ENTREGUE À REVI-
SÃO DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMEN-
TE PUBLICADO.

A SRA. ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputada 
Zulaiê Cobra, vou inscrevê-la. Depois vou conceder 
a palavra ao Deputado Orlando Desconsi, que está 
inscrito.

A SRA. ZULAIÊ COBRA – Sr. Presidente, fiz 
minha inscrição, mas estava na CPI. Quero falar rapi-
damente, não vai ultrapassar os 5 segundos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Pois não, 
Deputada. Tem V.Exa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB – SP. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, esta 
é minha primeira fala sob sua presidência.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O que mui-
to me honra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA – V.Exa. sabe que te-
nho muito respeito a sua pessoa. Considero-o homem 
dotado de uma dignidade fora de série – coisas inco-
muns hoje em dia. Apesar de eu não ter votado em 
V.Exa. para a Presidência, tenho V.Exa. na conta de 
um grande homem, um grande Deputado. 

Aprendi a conhecer V.Exa. na Comissão de Re-
lações Exteriores, quando realizou um belo trabalho 
como Presidente. Logo depois eu o sucedi e recebi de 
V.Exa. um trabalho impecável. Mas não é só isso, há 
também outros fatos do passado.

Portanto, faço um apelo a esta Casa, já que ga-
nhou o “não”, para que encontre um meio de fazer uma 
comunicação ao Ministro Márcio Thomaz Bastos, que 
sei que faz um bonito e impecável trabalho, mas tem 
sentido dificuldade em conseguir verbas para melhorar 
a segurança pública no Brasil. 

O Ministro tentou construir presídios federais, mas 
não conseguiu – prometeu isso para nós em maio de 
2003 e estamos no final de 2005. E os jornais de hoje 
mostram sua aflição. 

Gostaria que V.Exa., como Presidente desta Casa, 
pudesse intervir, sensibilizar o Presidente da Repú-
blica a alocar recursos para as polícias e presídios 
estaduais. 

É o apelo que faço a V.Exa., neste momento sob 
sua presidência, pela primeira vez. 

Tenho certeza de que V.Exa., com sua capaci-
dade política – aliás, seu jeitinho é bom, aquela fala 
mansa, um perigo desgraçado; mas é a fala mansa que 
consegue muitas coisas –, vai conseguir sensibilizar o 
Presidente da República para que o Ministro da Justiça 
possa concluir o trabalho iniciado. E agora o povo bra-
sileiro se sente, e muito – e disse “não” ao referendo –, 
ameaçado pela insegurança pública do País.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Muito obri-

gado por suas palavras, Deputada Zulaiê Cobra. 
Tenha a convicção de que farei, junto ao Gover-

no e ao Ministro Márcio Thomaz Bastos, chegar as 
preocupações de V.Exa. como representante do povo 
de São Paulo.

 O SR. ORLANDO DESCONSI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, cidadãs e cidadãos brasileiros, esta 
Casa precisa dar respostas urgentes a um conjunto 
de situações, como as que estão postas. Temos de 
punir, investigar a fundo todos os casos analisados 
pelas CPIs, votar projetos de interesse do Brasil, mas 
também precisamos cortar na própria carne. 

Há projetos que têm essa lógica, que vêm ao encontro 
do clamor da sociedade brasileira. O Deputado Aldo Rebe-
lo, ilustre Presidente desta Casa, recebeu o nosso apoio 
e vai, com certeza, colocar também em pauta matérias 
relevantes sobre a estrutura interna do Parlamento. 

Tenho batido nesta tecla: a Casa precisa votar 
as matérias. E hoje protocolo mais um projeto de lei, 
que espero seja analisado.

Aqueles Parlamentares que foram cassados e os 
que vierem a sê-lo ou que renunciarem a seus mandatos, 
acusados de falta de decoro parlamentar ou improbidade 
administrativa, não poderão receber aposentadorias. 

Não é aceitável que aqueles que se locupletam 
de recursos públicos ainda possam, no final do pro-
cesso de renúncia ou de cassação, receber polpuda 
aposentadoria.
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Por isso, protocolo, na tarde de hoje, dia 25 de 
outubro, o Projeto de Lei nº 6.108, de 2005, com o in-
tuito de pôr fim à possibilidade de aposentadoria de 
Parlamentares, em quaisquer níveis do Parlamento 
brasileiro, que venham a ser cassados ou que renun-
ciem a seus mandatos ao serem acusados de falta de 
decoro parlamentar ou improbidade administrativa. 

É o mínimo que a sociedade espera do Parla-
mento. Tenho certeza de que os nobres colegas terão 
sensibilidade e vão apoiar projetos como esse.

O SR. PAULO MAGALHÃES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apre-
sento à Casa projeto de resolução que altera o art. 
227, inciso II, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados. Nessa proposta, sugiro seja feito o registro 
automático da presença em plenário mediante o uso 
da tribuna ou do microfone.

Aproveito a oportunidade para relembrar o que 
disse desta tribuna quando alertei a Casa para o fato 
de que o Governo não iria cumprir nada do que havia 
acertado com o Bispo.

Hoje o Ministro Ciro Gomes, arrogante como sem-
pre, assume a palavra do Governo ao dizer que não quer 
aprovar o projeto de revitalização do Rio São Francisco.

Ora, Sr. Presidente, precisamos dar um basta a 
essa situação! Esta Casa tem sido constantemente 
vilipendiada pelo Ministro Ciro Gomes. Ainda outro dia 
um Governador foi maltratado por S.Exa. É chegado o 
momento de se dar um basta ao Ministro Ciro Gomes. 
A continuar assim, esta Casa não terá respeito pelo 
Ministro, que tem enganado a população brasileira. 

Não aceitamos tal comportamento por parte de 
um Ministro. Isso não está à altura do que Luz Inácio 
Lula da Silva pregou no passado. Aliás, nada do que 
o Presidente pregou está sendo efetivado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Antes de 

passar a palavra ao próximo orador, comunico às Sras. 
e aos Srs. Parlamentares que na próxima semana 
haverá sessão deliberativa na segunda e na terça-
feira com efeito administrativo, ou seja, os Deputados 
ausentes terão descontados de seus vencimentos as 
faltas correspondentes a essas duas sessões.

As sessões deliberativas – na segunda, 31 de outu-
bro, no período da tarde, e na terça-feira, 1º de novembro, 
pela manhã – se justificam em virtude do feriado de quarta-
feira, 2 de novembro. E serão realizadas sessões de debate 
nos dias 3 e 4, quinta e sexta-feira respectivamente. 

A Presidência pede a compreensão e o compare-
cimento das Sras. e dos Srs. Deputados, porque temos 
um calendário muito reduzido para a deliberação de im-
portantes matérias para a população e para o País.

O SR. FERNANDO FERRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra. 

O SR. FERNANDO FERRO (PT – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, quero externar a situação em que me 
encontro em relação ao debate da Medida Provisória 
nº 258, primeiro item da Ordem do Dia de hoje.

Tenho sido procurado por lideranças de associa-
ções e sindicatos que trazem informações sem sombra 
de dúvida substanciosas, bem articuladas e que reve-
lam interesses de grupos que debatem o tema. 

O que me preocupa diz respeito exatamente a 
interesses do País. A medida busca uniformizar e, ao 
mesmo tempo, dar à Receita e à Previdência maior 
eficiência na arrecadação de tributos e na fiscalização, 
o que, de certa maneira, traz grande polêmica que en-
volve interesses de servidores públicos de ambos os 
órgãos – a Receita e a Previdência.

O corporativismo é inerente à disputa social. No 
corporativismo são tradicionalmente criticadas as ações 
do movimento sindical, e um país como o nosso é alvo 
de intensa movimentação corporativa de grandes em-
presas. O corporativismo, de certa maneira, tem de ser 
compreendido como elemento da disputa de interesses, 
mas não pode ser um fim em si mesmo, embora tenha de 
ser respeitado como um direito das classes sociais. 

Ressinto-me com o que vejo, ou seja, antes de o 
debate chegar a esta Casa segmentos de servidores 
públicos desses órgãos não conseguem se entender. 
Seria bom para esta Casa se as corporações sindicais, 
de acordo com seus interesses, estabelecessem entre 
si algum entendimento, para que o plenário não fosse 
o espaço escolhido para resolver as pendências.

Sinto-me pressionado por esses setores. Respeito-
os, compreendo-os, mas – repito – seria bom para esta 
Casa e para o debate se as corporações se entendessem 
para ajudar na formalização do texto final a ser votado.

Como isso não tem sido possível, lamento. Res-
peito a ação das corporações, mas, acima disso, está 
o interesse da sociedade, do povo brasileiro.

Então, apelo para as corporações que estão em 
disputa em torno da medida provisória no sentido de 
que busquem, de maneira politizada e democrática, 
entendimento que possa ajudar e não provocar o acir-
ramento do conflito no plenário desta Casa. 

Se as próprias corporações sindicais não são capa-
zes de se entender para trazer uma solução, imaginem 
V.Exas. como isso chega aqui com o conflito de interes-
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ses entre Situação e Oposição. No caso, o problema que 
poderia ser facilmente resolvido se essas corporações, 
democraticamente, buscassem o entendimento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB 

– RJ. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, nada contra estarmos aqui na segunda e na 
terça-feira, até porque acredito que a Casa deveria ter 
sessões deliberativas de segunda a sexta-feira. Que-
ro, porém, dar uma sugestão a V.Exa.: por que não 

realizarmos sessões deliberativas na quinta à tarde e 
na sexta pela manhã? Faço a sugestão, porque nor-
malmente não há quorum na sessão que antecede o 
feriado – sei bem disso, porque sempre venho. 

Dessa forma, sugiro que trabalhemos na quinta 
à tarde e na sexta pela manhã. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia submeterá à Mesa Diretora a sugestão de V.Exa., 
Deputada Almerinda de Carvalho.

 O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Apresen-
tação 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. DEPU-

TADOS:

RORAIMA

Alceste Almeida PTB 
Almir Sá PL nº 
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Maria Helena PSB 
Pastor Frankembergen PTB 
Total de Roraima: 5

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PFL 
Gervásio Oliveira PMDB 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Ann Pontes PMDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Átila Lins PMDB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas: 2

RONDONIA

Agnaldo Muniz PP 
Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondonia: 4

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Correia PMDB 
João Tota PP 
Júnior Betão PL nº 
Nilson Mourão PT 
Ronivon Santiago PP 
Total de Acre: 6

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Maurício Rabelo PL nº 
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB 
Gastão Vieira PMDB 
Pedro Fernandes PTB 
Remi Trinta PL nº 
Sebastião Madeira PSDB 
Terezinha Fernandes PT 
Total de Maranhão: 6

CEARÁ

André Figueiredo PDT 
Antonio Cambraia PSDB 
Ariosto Holanda PSB 
Eunício Oliveira PMDB 
José Linhares PP 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Total de Ceará: 7

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PSB 
Ciro Nogueira PP 
Júlio Cesar PFL 
Mussa Demes PFL 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Total de Piauí: 7

RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Iberê Ferreira PSB 
Nélio Dias PP 
Ney Lopes PFL 
Sandra Rosado PSB 
Total de Rio Grande do Norte: 5

PARAÍBA

Carlos Dunga PTB 
Enivaldo Ribeiro PP 
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PSB 
Philemon Rodrigues PTB 
Total de Paraíba: 5

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSDB 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Eduardo Campos PSB 
Fernando Ferro PT 
Gonzaga Patriota PSB 
Inocêncio Oliveira PL nº 
Jorge Gomes PSB 
José Chaves PTB 
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Luiz Piauhylino PDT 
Maurício Rands PT 
Paulo Rubem Santiago PT 
Roberto Freire PPS 
Roberto Magalhães PFL 
Total de Pernambuco: 13

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
José Thomaz Nonô PFL 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PP 
Ivan Paixão PPS 
João Fontes PDT 
Jorge Alberto PMDB 
José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 5

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Claudio Cajado PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Fábio Souto PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Guilherme Menezes PT 
João Almeida PSDB 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Luiz Alberto PT 
Luiz Carreira PFL 
Milton Barbosa PSC 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Reginaldo Germano PP 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia: 21

MINAS GERAIS

Ademir Camilo PDT 
Alexandre Maia PMDB 
Ana Guerra PT 
Aracely de Paula PL nº 
Cabo Júlio PMDB 
Carlos Melles PFL 
Carlos Mota PSB 
Carlos Willian PMDB 

César Medeiros PT 
Dr. Francisco Gonçalves PTB 
Edmar Moreira PFL 
Eduardo Barbosa PSDB 
Geraldo Thadeu PPS 
Ibrahim Abi-Ackel PP 
Isaías Silvestre PSB 
João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PSB 
José Militão PTB 
Júlio Delgado PSB 
Lael Varella PFL 
Lincoln Portela PL nº 
Marcello Siqueira PMDB 
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Maria Lúcia Cardoso PMDB 
Mário Assad Júnior PSB 
Mário Heringer PDT 
Odair Cunha PT 
Osmânio Pereira PTB 
Paulo Delgado PT 
Rafael Guerra PSDB 
Reginaldo Lopes PT 
Roberto Brant PFL 
Romeu Queiroz PTB 
Sérgio Miranda PDT 
Vadinho Baião PT 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais: 37

ESPÍRITO SANTO

Manato PDT 
Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Total de Espírito Santo: 5

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL 
Alexandre Cardoso PSB 
Almerinda de Carvalho PMDB 
André Costa PDT 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Carlos Nader PL nº 
Deley PSC 
Dr. Heleno PSC 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Fernando Gonçalves PTB 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
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Jair Bolsonaro PP 
João Mendes de Jesus PSB 
Jorge Bittar PT 
Juíza Denise Frossard PPS 
Laura Carneiro PFL 
Luiz Sérgio PT 
Márcio Fortes PSDB 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Rodrigo Maia PFL 
Sandro Matos PTB 
Total de Rio de Janeiro: 24

SÃO PAULO

Aldo Rebelo PCdoB 
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Devanir Ribeiro PT 
Durval Orlato PT 
Edinho Montemor PSB 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Fernando Estima PPS 
Ildeu Araujo PP 
Ivan Valente PSOL 
Julio Semeghini PSDB 
Lobbe Neto PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Barbieri PMDB 
Marcelo Ortiz PV 
Marcos Abramo PP 
Nelson Marquezelli PTB 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Berzoini PT 
Robson Tuma PFL 
Salvador Zimbaldi PSB 
Vanderlei Assis PP 
Walter Barelli PSDB 
Wanderval Santos PL nº 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 29

MATO GROSSO

Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PFL 
Jorge Pinheiro PL nº 
José Roberto Arruda PFL 

Osório Adriano PFL 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Total de Distrito Federal: 6

GOIÁS

Carlos Alberto Leréia PSDB 
Jovair Arantes PTB 
Luiz Bittencourt PMDB 
Neyde Aparecida PT 
Pedro Chaves PMDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás: 7

MATO GROSSO DO SUL

Antonio Cruz PP 
Geraldo Resende PPS 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PTB 
Assis Miguel do Couto PT 
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Gustavo Fruet PSDB 
Iris Simões PTB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Max Rosenmann PMDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Osmar Serraglio PMDB 
Reinhold Stephanes PMDB 
Takayama PMDB 
Vitorassi PT 
Total de Paraná: 16

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Edinho Bez PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PFL 
João Pizzolatti PP 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina: 11
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RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Alceu Collares PDT 
Beto Albuquerque PSB 
Cezar Schirmer PMDB 
Enio Bacci PDT 
Francisco Turra PP 
Júlio Redecker PSDB 
Luciana Genro PSOL 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Orlando Desconsi PT 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Pimenta PT 
Tarcísio Zimmermann PT 
Wilson Cignachi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 17

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A lista de 
presença registra o comparecimento de 258 Senhoras 
Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presi-
dência solicita às Comissões em atividades a imediata 
suspensão dos trabalhos, dado que já se deu início à 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Passa-se 
à apreciação da matéria que está sobre a mesa e da 
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 258, DE 2005 
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 258, de 2005, que dispõe so-
bre a Administração Tributária Federal e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 4-8-05.
PRAZO NA CÂMARA: 18-8-05.
SOBRESTA A PAUTA EM: 5-9-05 (46º 

DIA).
PRORROGAÇÃO (CN): 20-9-2005 a 18-

11-2005.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra, para oferecer parecer à medida provisória 
e às emendas a ela apresentadas, em substituição à 
Comissão Mista, ao Sr. Deputado Pedro Novais, Re-
lator da matéria. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Antes po-
rém há sobre a mesa requerimento do Deputado Ro-

drigo Maia de retirada de pauta da Medida Provisória 
nº 258.

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., nos ter-
mos do art. 117, VI, do Regimento Interno, a retirada 
da pauta da MP nº 258/05, constante do item 01 da 
presente Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2005. 
– Rodrigo Maia, Líder do PFL. 

O SR. ROBERTO FREIRE – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
poderia apenas esclarecer que a matéria será retirada 
de pauta ad referendum do Plenário, até porque não 
tem nem Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Roberto Freire, a Presidência precipitou-se em con-
vocar o Relator antes da apreciação do requerimento, 
como seria o normal.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Concedo 
a palavra ao nobre Deputado Moroni Torgan, para en-
caminhar a favor do requerimento.

O SR. MORONI TORGAN (PFL – CE. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parla-
mentares, infelizmente a Oposição não foi convidada 
– pelo menos o PFL – para nenhuma reunião sobre 
essa medida provisória, não participou de nenhuma 
negociação que objetivasse contentar as categorias da 
Receita Federal e do INSS. Infelizmente, sequer temos 
o parecer do Relator em mãos. E como podemos votar 
alguma coisa se nem o parecer do Relator temos em 
mãos? Para dizer a verdade, as próprias categorias 
da Receita Federal querem a retirada de pauta dessa 
medida provisória. 

Conversei com técnicos e auditores que me pro-
curam para pedir a retirada de pauta da Medida Provi-
sória nº 258. Fui informado de que ainda não chegaram 
a um acordo e queriam um tempo para consegui-lo. 
Vejam, Sras. e Srs. Deputados, que essa medida pro-
visória já nasce com vários problemas.

Ouvi atentamente as palavras do nobre Depu-
tado Fernando Ferro. S.Exa. também disse que não 
houve qualquer acordo no âmbito das categorias. O 
que fazer com essa medida provisória, se as próprias 
categorias nela envolvidas não o sabem? O Governo 
não negocia com a Oposição e também não chama 
essas categorias à mesa de negociação para discutir 
e encontrar uma solução.

É preciso que todos cheguem a um acordo. Infe-
lizmente, o que se constata é um choque de catego-
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rias, que não sabem ainda se essa medida vai piorar 
ou melhorar sua situação. 

Funcionários da Receita Federal foram muito ta-
xativos, em encontro que tiveram conosco, no sentido 
de que gostariam que essa medida provisória fosse 
retirada de pauta e melhor debatida entre eles. Co-
mete-se até uma injustiça com o INSS, que entra em 
conflito com a própria Receita, o que vai prejudicar, 
sem sombra de dúvidas, todo e qualquer acordo que 
possa haver.

Volto a dizer que não temos o parecer do Relator 
– aliás, não sei se o Relator já chegou – e que não fo-
mos convidamos para nenhuma mesa de negociação, 
nenhum acordo. Então, como votar a matéria dessa 
forma? Isso seria lamentável e não beneficiaria as 
carreiras contempladas na medida provisória.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Para enca-

minhar a votação do requerimento, concedo a palavra 
ao Deputado Luiz Sérgio, que falará contra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, ao se aproximar o momento 
da deliberação das matérias, é tradição nesta Casa fa-
zer-se um esforço coletivo no sentido do acordo. Temos 
conhecimento de que o Relator da matéria, um profis-
sional da área já aposentado, está envidando esforços 
para construir um parecer de consenso. 

Por isso, acreditamos importantíssimo manter 
a pauta e iniciarmos o debate. Precisamos empurrar 
essa medida provisória para a deliberação, até mesmo 
para forçar um acordo. 

Somos contra a retirada de pauta da matéria, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Vamos ou-
vir a orientação dos Líderes.

Como vota o PMR? (Pausa.)
Como vota o PRONA? (Pausa.)
Como vota o PSOL, Deputada Luciana Genro? 
A SRA. LUCIANA GENRO (PSOL – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, somos 
a favor do requerimento de retirada de pauta.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia aproveita a ocasião para cumprimentar a Deputada 
Luciana Genro por ter sido escolhida Líder do PSOL 
na Câmara dos Deputados.

A SRA. LUCIANA GENRO – Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PSC? (Pausa.)
Como vota o PV? (Pausa.)
Como vota o PCdoB?
O SR. DANIEL ALMEIDA (PCdoB – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB vota contra o requerimento, vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PPS?

A SRA. JUÍZA DENISE FROSSARD (PPS – RJ. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
o PPS vota pela retirada de pauta da matéria, a favor 
do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PDT?

O SR. ANDRÉ FIGUEIREDO (PDT – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
vota a favor do requerimento, vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSB? (Pausa.)

Como vota o PL?
O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Par-
tido Liberal entende que a matéria, apesar de já ter 
sido discutida quase à exaustão, ainda não se esgo-
tou. Muitos grupos ainda não estão contemplados no 
acordo. São muitos os sindicatos, cada um fazendo 
diferentes reivindicações.

O Partido Liberal ainda está estudando o assunto, 
ouvindo os segmentos envolvidos e, por isso, prefere 
esperar um pouco mais. 

Encaminhamos o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PTB? 
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, os en-
caminhamentos feitos e as discussões mantidas até 
mesmo na Liderança do Governo têm sido importantes 
para clarearmos cada vez mais esta matéria.

O PTB entende que a discussão precisa conti-
nuar. Por isso vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSDB?

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PSDB não concorda com a Medida Provisória nº 258, 
de 2005, cujo objeto deve ser tratado em projeto de lei. 
E vamos obstruir ao máximo essa votação.

Encaminhamos o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PP?
O SR. NILTON BAIANO (PP – ES. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PP en-
tende que o parecer precisa ser lido para tentarmos 
chegar a acordo. 

Votamos “não”.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PFL?
O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, alguns pontos 
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da medida provisória ainda não foram suficientemente 
discutidos. Só à tarde fomos chamados para uma reu-
nião, portanto não tivemos tempo de entender bem o 
parecer do Deputado Pedro Novais. 

Temos duas grandes preocupações: uma relati-
va às categorias; outra, aos recursos da Previdência, 
que, da forma como está redigida a medida provisória, 
ficam liberados da DRU. Perdem dinheiro a Saúde, a 
Assistência Social e a própria Previdência. O relató-
rio do Deputado Pedro Novais melhora esse aspecto, 
porque credita na própria Previdência os recursos da 
Previdência, mas o Governo pressiona e pode apresen-
tar destaque pedindo a retirada desse artigo, o que vai 
prejudicar muito a população mais carente do País.

Vamos obstruir a votação até que o Governo 
negocie abertamente esse texto ou tenha votos para 
vencer a Oposição. 

Precisamos entender melhor o que de fato quer 
o Governo: se unificar a Receita com a Previdência ou 
apenas tomar o dinheiro da Previdência. É essa a nossa 
dúvida, por isso apresentamos o requerimento. 

Votamos “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 

o PMDB? (Pausa.) 
Como vota o PRONA?
O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRONA 

– SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – O PRONA 
vota “sim”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PT?

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, é verdade que to-
dos estamos na expectativa de que ainda haja algum 
avanço, mas para isso faz-se necessário que o parecer 
seja lido e iniciado o debate.

Somos contra a retirada de pauta da matéria, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o Governo? (Pausa.)

Como vota a Minoria?
O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primei-
ro, quero fazer uma observação. Vamos realizar uma 
votação simbólica, e nesses momentos V.Exa. certa-
mente segue 2 parâmetros: a orientação dos partidos 
e as mãos erguidas dos Deputados. Na orientação dos 
partidos predomina o voto “sim”, o outro critério ainda 
não conhecemos. 

V.Exa. há de entender que, PMDB e Governo 
não orientando, só há uma decisão a tomar: dar ga-
nho à maioria, que neste momento represento, ao 
voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
a Liderança do Governo? (Pausa.)

Como vota o PMDB? (Pausa.)
Como vota o PMR? (Pausa.)
Como vota o PV?
O SR. LEONARDO MATTOS (PV – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – O PV vota “sim”, Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como vota 
o PSB?

O SR. ISAÍAS SILVESTRE (PSB – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – O PSB encaminha o 
voto “não”, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O Governo 
não vai encaminhar o voto.

O PMDB também não.
A Presidência vai passar à votação.
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Em vota-

ção o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Os Srs. 

Deputados que o aprovam permaneçam como se 
acham. (Pausa.)

Vamos fazer de outro modo. 
Aqueles que forem contrários permaneçam como 

se acham. (Pausa.)
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 

a palavra. 
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não 
são os “contrários”, são os “favoráveis”, não é? V.Exa. 
tem de inverter a pergunta. (Pausa.)

O SR. RODRIGO MAIA – Está aprovado o re-
querimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Está aprova-
do o requerimento.

O SR. LUIZ SÉRGIO – Calma, há um Presiden-
te na Mesa.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, é só 
seguir a ordem, que V.Exa. vai ver que a maioria vota 
“sim “.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, basta 
seguir a orientação dos partidos.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Como há 
dúvida sobre o resultado da votação, a Presidência 
vai, de ofício, realizar uma votação nominal. (Palmas 
nas galerias.) 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia solicita às Sras. e aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
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Queiram seguir a orientação do visor de cada 
posto.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
entra em obstrução. 

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL está 
em obstrução.

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o PRONA está em obstrução.

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB – PE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
convoco a bancada do PCdoB para vir ao plenário e 
anuncio que votamos “não”.

O SR. LEONARDO MATTOS (PV – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV 
está em obstrução. 

O SR. LUIZ SÉRGIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, todos somos teste-
munha do esforço de V.Exa. em imprimir um ritmo alicer-
çado no Regimento desta Casa. Na semana passada, 
tanto a minha atitude, devido à questão de ordem que 
levantei, quanto a de V.Exa., por tê-la deferido, foram 
interpretadas como de protelação ou obstrução. 

Há nesta Casa a prática de, ao ser atingido no 
painel o quorum de 257 Deputados, aquele que está 
presidindo a sessão dizer a seguinte frase: “Atingido o 
quorum regimental, passa-se à Ordem do Dia”. 

Quero solicitar a V.Exa. que, ao anunciar que se 
passou à Ordem do Dia porque foi atingido o número 
de 257 Deputados no plenário, complete a frase com 
a seguinte expressão: “Encerram-se os trabalhos das 
Comissões”. Tornando isso uma prática, evitaremos 
polêmicas como aquela que ocorreu na semana pas-
sada e não ficará qualquer dúvida. Além disso, é pre-
ciso ficar claro para aqueles que nos assistem que, 
quando se inicia a Ordem do Dia, toda a Casa recebe 
um sinal sonoro e nas Comissões uma luz amarela 
na mesa da presidência fica piscando para anunciar 
o início da Ordem do Dia.

Sr. Presidente, a Casa precisa se conscientizar 
sobre o que rege nosso Regimento Interno. 

Muito obrigado.

O SR. RODRIGO MAIA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RODRIGO MAIA (PFL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL orienta 
sua bancada a votar “sim”.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSDB 
também muda a orientação para o voto “sim”

A SRA. ROSE DE FREITAS (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o 
PMDB orienta sua bancada a votar “não“, porque en-
tende a urgência dessa votação. 

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A sugestão 
do Deputado Luiz Sérgio é procedente e será objeto 
de pronunciamento da Presidência na próxima sessão. 
É importante disciplinar o funcionamento do Plenário 
e das Comissões. 

No entanto, apresentarei à Secretaria-Geral da 
Mesa e à Assessoria Jurídica da Presidência situações 
particulares, como qual seria o procedimento quando 
já tiver sido iniciado nas Comissões o processo de vo-
tação ou quando o Presidente ou o orador estiverem 
terminando de ler um parágrafo ou um texto, para fi-
carem claros os efeitos jurídicos do encerramento dos 
trabalhos das Comissões e serem sanadas as dúvidas 
dos Deputados e Deputadas e demais interessados. 

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero 
reafirmar que a Minoria pede o voto “sim” e transmitir a 
V.Exa., aos demais Parlamentares e ao Brasil preocu-
pação que ouvi de auditores da Receita Federal. 

Trata-se de informação extremamente grave que 
não veio de pessoas inexperientes, mas, sim, de audi-
tores de carreira, que me expuseram sua preocupação 
porque não conhecem os critérios a serem utilizados 
pela Receita Federal do Brasil para escolher os con-
tribuintes – pessoas físicas e pessoas jurídicas – que 
deverão ser submetidos a fiscalização especial. 

Isso é grave, Sr. Presidente, porque é uma insi-
nuação de que o atual Governo poderia estar preten-
dendo usar a Receita como instrumento de coação a 
cidadãos e empresas. 

Essa preocupação deve atingir a todos nós, sobre-
tudo no momento em que se está discutindo a criação 
da Receita Federal do Brasil.

A Receita Federal não é um órgão do Governo, 
mas um instrumento do Estado para sustentá-lo, e 
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numa democracia não é cabível a seleção de pessoas 
físicas e pessoas jurídicas para serem auditadas pela 
Receita por critérios que não sejam transparentes e 
técnicos. Quando não são transparentes e técnicos, os 
critérios podem ser políticos e servir para perseguição 
ou chantagem.

Sr. Presidente, faço esse registro com muita pre-
ocupação.

O SR. MARCELO ORTIZ – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. MARCELO ORTIZ (PV – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV muda a 
orientação de obstrução para “sim”, uma vez que não 
há sequer o relatório para ser examinado.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. RONALDO DIMAS (PSDB – TO. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de saber de V.Exa. se é um procedimento 
correto a solicitação de verificação.

O art. 185, § 1º, do nosso Regimento diz que, 
havendo votação divergente, o Presidente consultará 
o Plenário sobre se há dúvida quanto ao resultado pro-
clamado, assegurando a oportunidade de se formular o 
pedido de verificação de votação. V.Exa. não proclamou 
o resultado e deixou-nos com dúvida. Minha pergunta 
é se V.Exa. poderia fazer esse pedido de verificação, 
porque não há dispositivo que dê a condição de auto-
maticamente ser determinada a votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Deputado 
Ronaldo Dimas, na verdade, a Presidência não pediu 
verificação. Ao consultar o 1º Secretário, Deputado 
Inocêncio Oliveira, sobre a manifestação do Plenário, 
a Presidência ficou em dúvida. Este sugeriu que a 
Presidência fizesse a votação pelo contraste, ou seja, 
pedindo aos que concordassem que permaneces-
sem como se encontravam e, em seguida, pedindo 
aos que fossem contra que permanecessem como 
se achavam. 

Havia dúvida sobre o resultado porque foi cons-
tatado um certo equilíbrio. Diante de tal fato e como já 
há precedente e jurisprudência no caso, em favor da 
clareza do resultado, a Presidência resolveu proceder 
à votação nominal, naturalmente sem efeito de inters-
tício de 1 hora, como quando a verificação é solicitada 
com apoio de Plenário.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, esta-
mos abrindo um precedente. Não me lembro de nada 
dessa natureza que tenha ocorrido aqui. 

Portanto, gostaria que fosse deferida minha ques-
tão de ordem, porque o art. 186 do Regimento cita os 
casos de utilização do processo de votação nominal: 
quando é exigido quorum especial, o que não foi o 
caso; por deliberação do Plenário a requerimento de 
qualquer Deputado, o que também não foi o caso; 
quando há pedido de verificação de votação, no caso, 
pelas Lideranças que tenham número suficiente para 
representar um décimo da Casa. 

Para que não se abra um precedente, seria me-
lhor que o Plenário se manifestasse a respeito da de-
cisão de V.Exa. quanto ao resultado, requerendo ou 
não votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – A Presidên-
cia não abriu nem iniciou qualquer precedente. Esse 
precedente, informo a V.Exa., ocorreu, por exemplo, 
no dia 4 de dezembro de 2001, quando o então Pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio 
Neves, tomou a decisão, segundo S.Exa. facultada 
pelo Regimento, de quando houver dúvida, de ofício, 
a Presidência determinar seja feita a votação nominal 
em nome da transparência das decisões da Casa. 

De qualquer maneira, pergunto a V.Exa. sobre se 
mantém a questão de ordem. Sendo mantida, V.Exa. 
tem o direito de recorrer, por não ser ela acolhida pela 
Presidência. 

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, man-
tenho a questão de ordem e recorro da decisão de 
V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – O recurso 
de V.Exa. está acolhido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
deixo registrada a posição do Secretário da Receita 
Federal, Sr. Jorge Rachid, de convocar concurso para 
a nova carreira de auditor, quando ainda não foi apro-
vada por esta Casa a medida provisória que institui a 
Super-Receita. Isso é desrespeito para com esta Casa. 
O Secretário da Receita, Sr. Jorge Rachid, não pode 
convocar concurso para admissão de funcionários com 
a presunção de que a medida provisória será aprova-
da. É falta de respeito e de consideração para com a 
Câmara dos Deputados que, certamente, deverá ter 
atitude de repúdio à posição tomada pelo Secretário 
antes que a medida provisória se transforme em lei. 

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estan-
do o quorum baixo, o Partido Liberal convoca seus 
membros ao plenário para votar. 

Quero também dizer que concordo com o Depu-
tado Luiz Sérgio no que respeita às Comissões da 
Casa e à Ordem do Dia. É de extrema importância que 
a sugestão seja acatada, porque sempre acabamos 
apresentando questões de ordem e recursos quan-
do as Comissões não encerram seus trabalhos após 
o início da Ordem do Dia em plenário. É necessário 
que, ao iniciarmos a Ordem do Dia, as reuniões nas 
Comissões terminem imediatamente.

Além disso, Sr. Presidente, solicitamos aos Líde-
res de partidos e aos membros da Mesa que pensem 
na sugestão da Deputada Almerinda de Carvalho no 
sentido de não comparecermos a esta Casa nem na 
segunda nem na terça-feira, já que será difícil alcan-
çarmos quorum nesses dias. 

A solução seria completarmos a semana na quin-
ta-feira e na sexta-feira, pois os Deputados encontram-
se em Brasília, já estão na Casa, e, assim, daremos 
seqüência às votações. Seria melhor haver sessão na 
quinta e na sexta-feira, em vez de na segunda e na 
terça-feira, tendo em vista a dificuldade de alcançar-
mos quorum. Com os Deputados presentes na Casa 
nesses dois dias, resolveríamos as questões mais fa-
cilmente do que vindo na segunda e na terça-feira da 
semana que vem.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. EDUARDO VALVERDE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT – RO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, comu-
nico que hoje, às 17h, no MEC, Governo e FASUBRA 
estarão retomando as negociações até então interrom-
pidas. Com a volta do diálogo poderá ser deslindado o 
acordo que no passado pôs fim a uma greve, embora 
tenha deixado pendências.

Sr. Presidente, também manifesto apoio à apro-
vação da MP nº 258.

Quem apóia a sonegação fiscal e defende o en-
fraquecimento do Fisco brasileiro não quer a aprova-
ção da MP nº 258, mas é fato que as discussões estão 
muito evoluídas. Creio que ainda hoje chegaremos a 
acordo que contemple todas as categorias envolvidas 
e que reivindicam melhorias na sua condição funcional. 

Há discordância por parte da UNAFISCO, mas ANFIP, 
SINDIRECEITA e ANASP, bem como os servidores dos 
setores administrativos da Previdência e da Fazenda, 
estão contemplados por essa medida provisória que, 
além de unificar as bases materiais de informações e 
os procedimentos, vai solucionar problemas funcionais 
há décadas não resolvidos.

Precisamos de um serviço público eficiente, de 
um Fisco atuante e fortalecido, com um banco de in-
formações que permita ao País recuperar os mais de 
200 bilhões de impostos sonegados. 

Por essa razão, somos favoráveis à aprovação da 
MP nº 258 e esperamos que o bom senso leve a Lide-
rança da Oposição, que se tem negado a atender ao 
convite para discutir o assunto, a abraçar a causa.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 

de dar prosseguimento à sessão, a Mesa dá conheci-
mento ao Plenário da seguinte decisão da Presidência 
em questão de ordem:

O nobre Deputado Pauderney Avelino formulou, 
em 24 de outubro de 2005, com base nos arts. 95 e 
79 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
Questão de Ordem solicitando a revisão da decisão da 
Presidência que acolheu a Questão de Ordem de auto-
ria do ilustre Deputado Nilson Mourão, apresentada na 
Sessão Plenária de 21 de outubro de 2005, declarando 
a nulidade daquela Sessão em face da inexistência de 
quorum para a realização dos trabalhos.

Argumenta o nobre Autor da presente Questão 
de Ordem, ao solicitar a revisão do entendimento es-
posado pela Presidência, que não se trata de questio-
nar a existência ou não de quorum para a realização 
da referida Sessão, mas a oportunidade em que tal 
questionamento foi deduzido pelo Deputado Nilson 
Mourão, porquanto ele só veio a formular a Questão 
de Ordem relativa ao quorum da Sessão perto do en-
cerramentos dos trabalhos, o qual teria ocorrido, con-
forme mencionado pelo Deputado Pauderney Avelino, 
às 13h48min.

Reportando-se ao disposto no art. 79, § 3º, do 
Regimento Interno, alega ainda que o Regimento In-
terno não prevê a hipótese de anulação de sessão 
em casos como este, mas sim que, na inexistência 
de quorum, a sessão não deverá ocorrer. Se ela, no 
entanto, ocorreu, não poderia a Presidência simples-
mente declará-la nula, considerando, inclusive, o fato 
de que a referida Sessão já teria surtido efeitos, como 
a transmissão feita pela Rede Câmara.

Feito o Relatório, passo a decidir.
A Decisão da Presidência na Questão de Ordem 

de autoria do Deputado Nilson Mourão fundamentou-
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se no que dispõem os §§ 2º e 3º do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados, verbis:

“Art. 79...................................................
§ 2º Achando-se presente na Casa pelo 

menos a décima parte do número total de 
Deputados, desprezada a fração, o Presidente 
declarará aberta a sessão (...).

§ 3º Não se verificando o quorum de 
presença, o Presidente aguardará, durante 
meia hora, que ele se complete, sendo o re-
tardamento deduzido do tempo destinado ao 
expediente. Se persistir a falta de número, o 
Presidente declarará que não pode haver ses-
são, determinando a atribuição de falta aos 
ausentes para os efeitos legais”.

Na Sessão Plenária de 21-10-05, restou compro-
vada a inexistência de quorum, conforme o comprovam 
Certidão emitida pelo Secretário-Geral da Mesa e a 
respectiva Lista de Presença. Observa-se, entretan-
to, que os trabalhos transcorreram normalmente, em 
franca contrariedade à norma regimental. 

Nesse contexto, ainda durante a realização da 
Sessão, foi levantada a Questão de Ordem pelo Depu-
tado Nilson Mourão. Ao verificar o flagrante descumpri-
mento aos preceitos regimentais pertinentes, o nobre 
Parlamentar solicitou à Presidência a declaração de 
nulidade dos trabalhos realizados naquela data, o que 
foi posteriormente deferido, à vista do fato de que a 
Sessão sequer poderia ter sido aberta naquele dia. 

Embora assista razão ao ilustre razão ao ilustre 
Deputado Pauderney Avelino quando afirma que o Re-
gimento Interno não prevê expressamente a hipótese 
de declaração de nulidade da Sessão, mas sim que, 
verificada a inexistência de número, ela simplesmente 
deixe de acontecer, a Presidência não poderia omitir-
se ante a inequívoca inexistência de quorum para a 
abertura dos trabalhos sob pena de admitir a infra-
ção à regra regimental, esta sim expressa e cristalina 
quanto à matéria.

A oportunidade para se questionar o cumprimento 
da norma, com a devida vênia, não pode ser restrita à 
meia hora a que se refere o § 3º do art. 79. Se os tra-
balhos não forem interrompidos, a qualquer momento 
da sessão poder-se-ia suscitar esse descumprimento. 
O Regimento Interno não obsta a que tal ocorra, ao 
contrário, verificando-se, a qualquer tempo da sessão, 
a ocorrência de fato contrário à lei interna, há lógica 
e pertinência na contestação desse mesmo fato, de-

vendo-se adotar as devidas providências para que ele 
deixe de ocorrer.

Aliás, a reforçar essa interpretação, cumpre men-
cionar o disposto no art. 71 do Regimento Interno, 
litteris:

“Art. 71. A sessão da Câmara só poderá 
ser levantada, antes do prazo previsto para o 
término dos seus trabalhos, no caso de:

...............................................................
III – presença nos debates de menos de 

um décimo do número total de Deputados”.

Ora, se a Sessão pode ser levantada antes de 
transcorrido o tempo normal de sua duração e ainda 
que tenha havido quorum para que se iniciasse, que 
dirá na hipótese da inexistência de número sequer para 
a abertura dos trabalhos, como no presente caso. Não 
há dúvida, portanto, que o questionamento foi tempes-
tivo e pertinente.

Nesse sentido, guardar entendimento contrário, 
qual seja, o de que a reclamação foi extemporânea e 
que, portanto, os trabalhos deveriam ser mantidos, ain-
da que realizados ao arrepio da norma, resultaria, isso 
sim, com a devida vênia, em maior desrespeito ainda 
ao preceito regimental da exigência do quorum. 

Vale também ressaltar que a Presidência decidiu 
no exercício de uma das atribuições a ela cometidas, 
nos termos do art. 17, VI, “p”, qual seja, a de “cumprir 
e fazer cumprir o Regimento”.

Revestido dessa preocupação e com esse espí-
rito de fazer respeitar a norma, é que foi proferida a 
Decisão ora objeto de questionamento, a qual, respei-
tosamente, entendo dever ser mantida por considerá-la 
consentânea às normas regimentais pertinentes.

Nesses termos, deixo de acolher a presente Ques-
tão de Ordem, indeferindo-a por falta de amparo re-
gimental.

Publique-se. Oficie-se.
Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. PAUDERNEY AVELINO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao ilustre autor da questão de ordem, 
nobre Deputado Pauderney Avelino.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL – AM. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, minha 
questão de ordem baseou-se no art. 79 do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados. 
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O Regimento diz explicitamente que não haven-
do o número de 10% dos Srs. Parlamentares no iní-
cio da sessão, dar-se-á o prazo de 30 minutos para 
seu reinício. Persistindo a falta de quorum, ou seja, 
o número mínimo de 51 Parlamentares, o Presidente 
deverá encerrar a sessão. 

Esse fato não ocorreu. O Presidente da sessão 
simplesmente a encerrou quando foi admoestado pelo 
Deputado Nilson Mourão, que já havia usado a pala-
vra por 5 ou 6 vezes durante aquela sessão de sexta-
feira, e quando faltavam apenas 12 minutos para sua 
conclusão.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos ter sido ex-
temporânea a decisão do Presidente Aldo Rebelo de 
cancelar a sessão do dia 21 do corrente mês.

Assim sendo, como não foi acolhida minha ques-
tão de ordem, recorro da decisão do Presidente à 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Se não houver Parlamentares nas segundas e sex-
tas-feiras, que se faça como na última segunda-fei-
ra. Nesse dia, havia 27 Deputados às 14h e 32 às 
14h30min. E o nobre Presidente veio pessoalmente 
encerrar a sessão.

Portanto, se os Srs. Parlamentares entende-
rem que não devem vir à sessão segundas e sex-
tas-feiras, que não venham, mas que o Presidente 
não permita que se dê curso à sessão sem número 
regimental. 

Por isso, recorro da decisão do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-

sidência acata a decisão de V.Exa. e envia a questão 
de ordem à Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Um 
minuto, Deputado.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, é 
sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
não pode falar na marra. Vou encerrar a votação e, em 
seguida, darei a palavra a V.Exa. 

O SR. JOVAIR ARANTES – É sobre a votação, 
Sr. Presidente. É uma questão de ordem do PTB. O 
partido tem assento nesta Casa suficiente para ser 
ouvido pelos Parlamentares. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência não ouviu V.Exa. falar em questão de ordem. 
Questão de ordem é uma coisa, pela ordem é outra.

Tem V.Exa. a palavra.
O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PTB 
encaminhou o voto “sim”. Após discussão entre os Par-
lamentares do partido, o partido está decidindo mudar 
o voto para “não”, desde que haja o compromisso – e 
houve um compromisso do Governo – de que será 
apenas a leitura do parecer, até porque é importante 
que se faça essa leitura, Sr. Presidente, para que to-
dos os Deputados tenham consciência de como é o 
parecer da Medida Provisória nº 258. 

Então, o PTB muda para o voto “não”, desde que 
haja apenas a leitura do parecer.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência determina a mudança do voto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não 
havendo mais quem queira votar, declaro encerrada 
a votação.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, ainda há Deputados votando.

O SR. ROBSON TUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apertei o 
botão, no momento em que V.Exa. encerrava a vota-
ção, mas valeu o meu voto. Então, agradeço a V.Exa. 
(Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
proclamar o resultado: 

VOTARAM 

Sim    133 
Não    148
Abstenções   00
Total:    281. 

É REJEITADO O REQUERIMENTO DE 
RETIRADA DE PAUTA DA MEDIDA PROVISÓ-
RIA Nº 258, DE 2005. (Palmas nas galerias.)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição: MPV Nº 258/2005 – REQUERIMENTO 
DE RETIRADA DE PAUTA – Nominal Eletrônica 
Início da votação: 25/10/2005 16:50
Encerramento da votação: 25/10/2005 17:16
Presidiram a Votação:
Aldo Rebelo, 
Inocêncio Oliveira 
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pas-
samos, então, a apreciar o item 1, Medida Provisória 
nº 258, de 2005, que dispõe sobre a Administração 
Tributária Federal e dá outras providências. Pendente 
de parecer da Comissão Mista.

O SR. CLÓVIS FECURY – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLÓVIS FECURY (PFL – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Deputado Edmar Moreira votou com o partido? (Pausa.) 
Mais algum Deputado? Deputado Jovair Arantes?

O SR. ALMIR SÁ (PL – RR. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido 
na votação anterior.

O SR. DELEY (PSC – RJ. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o partido 
na votação anterior.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN (PT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, soli-
cito à Mesa que providencie imediatamente o parecer 
que o Relator vai apresentar agora sobre a medida 
provisória.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência informa a V.Exa. que logo após S.Exa. 
emita seu parecer, a Presidência vai mandar distribuí-
lo ao Plenário.

O SR. TARCÍSIO ZIMMERMANN – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra, para oferecer parecer à medida pro-
visória e às emendas a ela apresentadas, ao ilustre 
Relator Pedro Novais. (Pausa.)

O SR. MARCELINO FRAGA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELINO FRAGA (PMDB – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB na última votação.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Relator informa que seu relatório está sendo trazido e 
que precisa de 40 a 60 minutos para que chegue.

O SR. RONALDO DIMAS – Sr. Presidente, nesse 
caso, tem de solicitar prazo para apresentar o voto de 
novo. Que S.Exa. peça o prazo de uma sessão.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
o prazo é de uma sessão.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MENDES RIBEIRO FILHO (PMDB – RS. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
na última votação, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência já tomou a decisão – se fossem 10, 15 
minutos esperaríamos – e, automaticamente, concede 
prazo ao ilustre Relator para proferir seu parecer na 
sessão de amanhã.

Está encerrada a Ordem do Dia.
A SRA. TEREZINHA FERNANDES – Sr. Presi-

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT – MA. 

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
na votação anterior, votei com o partido.

O SR. GERALDO RESENDE (PPS – MS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. CARLOS SAMPAIO (PSDB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – To-
dos os Srs. Deputados que registraram a presença 
em plenário a Presidência vai considerar. O registro 
de presença de S.Exas. será o plenário.

O SR. JOVAIR ARANTES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra, que a havia pedido para uma questão 
de ordem e eu tinha entendido que era pela ordem.

O SR. JOVAIR ARANTES (PTB – GO. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apro-
veito a oportunidade para parabenizar meus colegas 
cirurgiões- dentistas, os guardiões do sorriso no Brasil, 
porque hoje é o Dia Nacional do Cirurgião-Dentista.

À categoria dos odontólogos brasileiros, nossa 
homenagem.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Aldo Rebelo, Presidente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é la-
mentável que um requerimento seja derrotado para que 
o Relator apresente o relatório. O relatório é inexistente. 
Não é possível que esta Casa, na tarde de hoje, tenha 
vivido uma situação sui generis dessa ordem.

Registro minha indignação com essa posição. Nós 
que não queríamos o adiamento da apreciação dessa 
matéria não podemos aceitar que ele se dê pela falta 
de relatório, depois de tanto tempo. Está provado que 
a Receita tenta impor uma condição que não é real, 
tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo.

O SR. ASDRUBAL BENTES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o PMDB.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei conforme o partido, na votação anterior.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
conforme a orientação do PSB.

O SR. GERALDO THADEU (PPS – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei 
com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Srs. Depu-
tados, a Presidência vai passar a palavra ao Líder da 
Minoria, que aguarda disciplinadamente na tribuna.

Concedo a palavra ao nobre Deputado José Car-
los Aleluia, para uma Comunicação de Liderança, pela 
Minoria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL – BA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, domingo o País falou. Domingo 
o Brasil disse um “não” muito grande. Não estava em 
questão apenas uma pergunta mal feita sobre a comer-
cialização de armas, mas o que a sociedade pensa do 
Governo Lula. Estava em votação uma pergunta feita 
para os brasileiros: vocês confiam no Governo do Pre-
sidente Lula? O povo foi, em sua larga maioria, muito 
claro ao votar “não”.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
Presidente Lula é mestre em encenação: criou uma 
corregedoria ligada à Presidência da República e no-
meou o Ministro Waldir Pires para encenar a idéia de 
que sua gestão combateria a corrupção – e implan-
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tou o maior esquema de corrupção já visto na história 
da República; encenou a idéia de que combateria a 
violência e apoiou firmemente a proibição das armas, 
cumprindo-a à risca, seguindo o caminho de Hitler de 
desarmar a população e deixá-la entregue à seguran-
ça, que não vem, do Estado.

Os jornais da semana passada, e tive a oportu-
nidade de trazer o assunto ao Plenário, relataram que 
a Transparência Internacional, que outrora flertava e 
acreditava no Governo Lula, publicou um relatório indi-
cando que a medição do nível de corrupção no Brasil 
é a pior dos últimos 8 anos. Ou seja, medida na régua 
com que se mede a corrupção e o roubo, o Governo 
Lula é mais corrupto do que o anterior.

Esta semana, e os jornais de hoje divulgam o 
fato com muita clareza, a Transparência Internacional, 
organização independente, mantida não por governo, 
mas por pessoas que querem um mundo melhor, de-
nunciou na ONU que o Governo do Presidente Lula 
não foi capaz de aplicar o programa mínimo de com-
bate à violência.

Os brasileiros não andam armados; as mulheres 
e os homens brasileiros não gostam de armas. Muitos 
votaram “não” no referendo, mas jamais pensaram em 
comprar uma arma. Votaram “não”, porque disseram: 
“Lula, nós não confiamos em você”. Votaram nulo, por-
que disseram: “Lula, eu não confio em você, porque 
você me traiu, você prometeu um governo com emprego 
e entrega um governo sem crescimento; você prometeu 
um governo com investimentos na área social”.

Depois da revolução que se fez no Brasil, na 
quantidade, não na qualidade, observem que no ensino 
fundamental, pela primeira vez, os registros estatísticos 
do Ministério da Educação indicam que existem 700 
mil crianças, de 7 a 14 anos, fora da escola a menos 
do que em 2004. Em 2005, o Governo Lula tirou 700 
mil crianças da escola! E na semana passada uma 
Parlamentar do partido Governo, uma Deputada do 
PT, veio propor, e foi derrotada, que não se incluísse 
a obrigatoriedade de levar as crianças de 6 anos tam-
bém à escola.

Ora, Presidente, ora aliados do Presidente, va-
mos investir na educação, na infância desvalida, que 
é uma forma melhor de combater a violência do que 
simular referendos com perguntas que não interessam 
à sociedade.

O Governo do Presidente Lula foi capaz de gastar 
R$1 bilhão, o equivalente a 100 mil casas populares, 
só em diárias de viagens! Gastou, segundo dizem, 
quase R$500 milhões no referendo! Mas não foi ca-
paz de liberar R$250 milhões para evitar que o Brasil 
fosse agora incluído, em grande parte, em zona que 
não está livre de aftosa.

Este é um Governo que infelicita o povo brasilei-
ro; este é um Governo que merece “não”. O “não” do 
domingo não foi às armas, o “não” do domingo foi a 
Lula. Lula tomou um “não” do povo brasileiro.

O Sr. Aldo Rebelo, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário.

O SR. LEONARDO PICCIANI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LEONARDO PICCIANI (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, acompanhei o PMDB.

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, Sras. 
e Srs. Parlamentares, precisamos analisar profunda-
mente a resposta da população no referendo do último 
domingo. Ela está insegura e reclama segurança pú-
blica, atenção e recursos para o atendimento de suas 
necessidades. A leitura tem de ser feita de acordo com 
o entendimento da vontade popular. Não pode ser feita 
apenas uma avaliação política.

O povo espera uma rápida atuação do Parla-
mento, uma imediata ação do Executivo em relação 
a recursos. Aliás, teremos oportunidade, amanhã, 
numa reunião da Comissão Especial das Guardas 
Municipais, de definir o problema dessa categoria. É, 
sem dúvida, uma questão extremamente importante 
e poderá avançar no sentido de ampliar as questões 
da segurança pública.

Essa é a leitura que temos de fazer do resultado 
do referendo do último domingo, em que houve grande 
manifestação da população por recursos, investimen-
tos e uma legislação específica para o problema da 
segurança pública.

Aqueles que, teimosamente, tentaram transferir 
para a população o problema da falta de recursos e de 
atenção à segurança pública, hoje têm a responsabili-
dade de sair à luta e demonstrar que há uma atenção, 
tanto do Legislativo quanto do Executivo, para com o 
problema. Não se trata apenas de disputa política, mas 
de uma ação que realmente garanta a segurança pú-
blica que toda a população está reclamando.

A SRA. LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aldo Rebelo) – Tem V.Exa. 
a palavra.
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A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei com o partido.

O SR. JOSÉ CARLOS MACHADO (PFL – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
votei de acordo com a orientação de meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Renato Casagrande, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PSB.

O SR. RENATO CASAGRANDE (PSB – ES. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria que ficasse registrado nesta 
Casa apelo ao Governo no sentido de que intensifique 
negociação para pôr fim à greve de quase 60 dias das 
unidades dos CEFETs, das Escolas Técnicas e de di-
versas universidades de todo o Brasil. São 72 unidades 
que atualmente estão paralisadas devido à greve dos 
professores e dos servidores técnico-administrativos, 
causando enorme prejuízo à sociedade brasileira. O 
Governo fez uma proposta aos grevistas, mas ela ainda 
está aquém da necessidade desses servidores públi-
cos. O movimento está causando enormes prejuízos 
aos estudantes, principalmente aos alunos das Escolas 
Técnicas, que podem ficar impedidos de participar do 
vestibular do ano que vem.

O apelo que faço, ao usar o horário da Liderança, 
é no sentido de que o Ministério da Educação, junta-
mente com o Ministério do Planejamento, intensifique 
uma negociação que venha ao encontro das necessi-
dades dos grevistas, pondo fim a essa greve de qua-
se 60 dias. Estamos fazendo negociações, mas é um 
processo lento, há reuniões de 15 em 15 dias. 

No meu Estado, 2 unidades do CEFET e a univer-
sidade estão paradas. Os alunos estão nos procurando 
para pedir que interfiramos no processo de negociação. 
E a forma de intervir é manifestar nossa posição, nes-
te momento, ao Governo Federal, por intermédio dos 
Ministros da Educação e do Planejamento, e apelar 
para S.Exas. no sentido de que agilizem o processo 
de negociação, para que os professores e os técnicos-
administrativos ponham fim a essa paralisação. 

Muito obrigado. 
O SR. VITORASSI – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. VITORASSI (PT – PR. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho à tribuna para fazer um pronunciamento 
sobre a atitude da Receita Federal, em especial na 
cidade de Foz do Iguaçu e região. 

É de lamentar o fato de, hoje, a Receita Federal 
ter mais autoridade do que os órgãos de repressão. Em 

Foz de Iguaçu, esse órgão está criando enorme preju-
ízo ao setor de transporte, especialmente aos taxistas, 
combistas e operadores turísticos. A Receita quer que 
os taxistas ou motoristas dos veículos, ao transportarem 
passageiros, verifiquem, antes de fazer o transporte, 
o tipo de bagagem que estão levando, para saber se 
não se trata de mercadoria contrabandeada. 

Entendemos, Sr. Presidente, que não há proce-
dência alguma nessa exigência, porque não cabe ao 
motorista, ao operador turístico fazer essa abordagem, 
que é de estrita competência dos órgãos de repressão. 
No entanto, a Receita Federal insiste em fazer a apre-
ensão de veículos que estão transportando passageiros 
com mercadorias contrabandeadas. Vários cidadãos, 
que antes operavam com o transporte de passageiros 
na cidade de Foz do Iguaçu, hoje estão com seus ve-
ículos apreendidos, e ainda não há solução por parte 
da Justiça para esse problema, criado por portaria da 
Receita Federal, que começou a fazer leis.

Entendemos que medida urgente tem de ser to-
mada, porque a situação de Foz do Iguaçu é grave, 
com mais de 40 mil desempregados na região. A pró-
pria Receita, no passado, foi a grande responsável por 
essa situação. Como se não bastasse essa decisão 
da Receita Federal, esta ainda terceiriza o serviço de 
fiscalização. Empresas de serviço particular começam 
a fazer a fiscalização de pessoas de bem, nas barbas 
do delegado, dentro da Receita. 

A repressão ao contrabando deve continuar, mas 
precisa ser feita por pessoas que são autorizadas a 
fazer esse tipo de serviço. 

Os taxistas, os operadores turísticos da cidade 
de Foz do Iguaçu, tanto brasileiros quanto paraguaios, 
já estão em pé de guerra e não aceitam mais conviver 
com esse superpoder da Receita Federal em Foz do 
Iguaçu e região. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa que nenhum Parlamentar precisa 
justificar a ausência na votação.

O SR. EDUARDO PAES – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. EDUARDO PAES (PSDB – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o PSDB.

O SR. NEIVA MOREIRA (PDT – MA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado Neiva Moreira, não há necessidade de justificar o 
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voto. A presença de V.Exa. neste plenário será sempre 
um importante registro nesta Casa.

O SR. LÉO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação 
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Gos-
taria de informar que, acompanhados do ilustre Depu-
tado Odair Cunha, encontram-se na Casa os ilustres 
Prefeitos Maria Elisabet de Souza, de Cristais; Evan-
dro Barbosa Bueno, de Paraguaçu; Nelson Alves Lara, 
de Guapé; Jair Alves de Oliveira, de Boa Esperança; 
Joaquim Geraldo de Carvalho, de Campos Gerais, e 
o Vice-Prefeito Agostinho José de Lima, também de 
Campos Gerais.

Nossos votos de boas-vindas e muitas felicida-
des ao lado desse grande Parlamentar que é o nosso 
colega Odair Cunha. Boa sorte!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Henrique Fontana, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT.

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT –RS. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Inocêncio Oliveira, cumprimento V.Exa., os colegas 
Deputados e Deputadas que participam desta sessão 
e todos os que nos acompanham neste momento.

Sr. Presidente, abordo dois assuntos. O primeiro 
é o resultado do referendo no último domingo. Registro 
meu respeito democrático à decisão do povo brasileiro, 
mas quero debater com o Deputado José Carlos Ale-
luia, Líder da Minoria, que analisou aquele resultado 
com enorme simplificação política, ao defender a tese 
de que seria o “não” ao Presidente Lula. 

Observe, nobre Deputado Nilson Mourão, o que 
faz a vontade de um homem contra seu próprio racio-
cínio a respeito da situação política, quando, muitas 
vezes, utiliza o mínimo de equilíbrio.

O referendo foi realizado para saber se a popu-
lação brasileira queria ou não a comercialização de 
armas no País. É lógico que trouxe um recado: o povo 
quer ação mais efetiva dos Governos, que têm respon-
sabilidade com a segurança.

Não se pode concordar com a leitura que fez o 
Deputado José Carlos Aleluia, de que seria responsa-
bilidade exclusiva do Governo Lula melhorar as condi-
ções de segurança da população brasileira.

Prefiro dizer desta tribuna, em nome do Partido 
dos Trabalhadores, que existe, sim, responsabilidade 
do Governo Lula no enfrentamento do problema. Temos 
ações e resultados concretos, mas precisamos e deve-
mos melhorar o combate à criminalidade para garantir 
mais segurança ao cidadão que a ela tem direito.

Os Governadores têm responsabilidade no que 
se refere à segurança pública, porque é nos Estados 
que está a Polícia Civil e, sob seu comando, as Polícias 
Militares. Precisamos também cobrar ações efetivas de 
S.Exas. para a melhoria do setor.

É fácil tentar, de forma simplificada, transferir to-
das as responsabilidades, sobretudo do que acontece 
no País, ao Presidente Lula, por interesse político-elei-
toral que conhecemos e sabemos enfrentar.

Aliás, se o Líder da Minoria me permite, pergun-
to-lhe se acha que ajudou ou atrapalhou a política de 
segurança pública, ao longo dos 8 anos em que era 
um dos Líderes da coalizão que governava o País, a 
troca por 9 vezes do Ministro da Justiça. Será que isso 
contribuiu para a continuidade de uma política pública 
de segurança capaz de enfrentar o crime organizado 
com eficácia, será que isso atrapalhou, ou será que o 
Ministério da Justiça foi encarado em muitos momentos 
como moeda de troca política nas composições que o 
Governo de então fazia?

É a pergunta que faço ao Líder da Minoria para 
que responda, quem sabe, na próxima sessão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, abordo 
outro tema. Provavelmente, amanhã esta Casa destran-
cará a pauta de votações, ao votar a Medida Provisória 
nº 258. Temos uma dívida com o País. Enfrentamos 
enorme crise na credibilidade e na representatividade 
da estrutura político-partidária brasileira. Precisamos da 
reforma política. O Brasil precisa da reforma política.

Podemos ter idéias diferentes sobre qual seja a 
melhor reforma, mas não podemos defender a sucessão 
de casos que envolvem caixa 2 em campanhas e que 
atingiram meu próprio partido, pelo que me penitencio 
desta tribuna. Foi uma ilegalidade, que não queremos 
repetir e com a qual não concordamos.

Mas tivemos outros exemplos de caixa 2, que en-
volveram o PFL, o PSDB e outros partidos. Já assisti-
mos à história de outros tesoureiros, como PC Farias, 
Ricardo Sérgio e Cláudio Mourão. Delúbio Soares, ex-
tesoureiro do nosso partido, foi expulso na reunião do 
Diretório Nacional no último sábado, em São Paulo.

Pergunto: será que esse sistema político deve 
continuar como é? Será que o uso de recursos priva-
dos sem limite de valor é o melhor para a democracia, 
diante do abuso de poder econômico permitido na le-
gislação política do nosso País?

Hoje, o candidato que representa grupos eco-
nômicos poderosos pode assinar recibos e receber 
4 milhões, 5 milhões para a campanha de Deputado 
Federal, enquanto outro, que representa setores popu-
lares, nessa mesma campanha, pode receber 150.000 
reais – isso é legal na política brasileira.
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Alguns dizem que é manobra diversionista, Sr. 
Presidente. Vamos votar a reforma política, que entrará 
em vigor em 2008 ou em 2010. Esqueçamos 2006 e 
pensemos o País no futuro, nas próximas gerações.

Essa reforma política introduz a fidelidade parti-
dária, que, tenho certeza, é apoiada por 90% da po-
pulação brasileira; garante critério de financiamento 
público exclusivo de campanha, com redução drástica 
de gastos; proíbe medidas que levam a campanhas 
multimilionárias, convite permanente ao caixa 2, ao 
abuso do poder econômico e a relações privilegiadas 
que, muitas vezes, desembocam em atos corruptos do 
governante eleito ou do Governo que se constituiu.

Se depois de votada a reforma política, que entra-
rá em vigor em 2008 ou 2010, olharmos a nova estrutura 
política que construímos, poderemos, inclusive, tentar 
acordo que estabeleça 4, 5 ou 6 itens para vigorar já 
em 2006. Aí, sim, utilizaríamos a proposta de emenda 
constitucional do Deputado Ney Lopes.

Apresento, não em nome da minha bancada, mas 
em meu próprio nome, alternativa ao chamado voto em 
lista puro. Hoje há desconfiança quanto à direção dos 
partidos. Na minha opinião, deve-se oferecer ao cida-
dão o direito de votar na lista partidária e, logo após, 
escolher a ordem e definir quem deve ser o primeiro 
da lista. Ou seja, o cidadão vota na lista e define quem 
deve ser o primeiro.

Mediante o voto na lista, acabaríamos com os 
chamados materiais individuais de campanha e com o 
festival de cartazes e outdoors com a rosto, o número 
e o nome de cada candidato. Em vez disso, oferece-
ríamos materiais com conteúdo programático, com a 
rápida história de cada componente da lista.

Será que podemos olhar para o Brasil e dizer 
que no próximo ano e nos futuros vamos às eleições 
gerais com as mesmas regras que nos levaram a essa 
situação inaceitável que vivemos? Quem tem medo da 
reforma política? Vamos deixá-la para quando?

Meu convite aos líderes e aos Deputados e Depu-
tadas de todos os partidos, independentemente das 
posições que tenhamos sobre determinados pontos 
da reforma política, é desobstruir a pauta para colocar 
em votação no plenário da Casa os projetos prontos: o 
que estabelece que o resultado no dia da eleição deve 
incidir sobre a composição das Comissões desta Casa, 
para coibir o incentivo à troca de partidos; o que trata 
da verticalização, que defendo seja mantida; o que foi 
votado pela Comissão Especial e inclui um conjunto 
de medidas, entre as quais o financiamento público 
exclusivo; o que reduz os custos de campanha. 

Tudo isso podemos votar tendo em vista a vigência 
em 2008 e 2010. Depois de votados, podemos chegar 

a acordo no sentido de que alguns desses itens sejam 
introduzidos já nas eleições de 2006. 

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ADEMIR CAMILO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ADEMIR CAMILO (PDT – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última 
votação, votei conforme o partido.

O SR. JOÃO PAULO GOMES DA SILVA (PSB 
– MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, na votação nominal, votei conforme a orien-
tação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
freqüência já justifica o voto.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. MARIA LÚCIA CARDOSO (PMDB – MG. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
cumprimento os estudantes de Minas Gerais, oriundos 
de várias faculdades, que estão nesta semana em Bra-
sília e hoje visitam o Congresso Nacional para verem 
o funcionamento das duas Casas. 

Meus cumprimentos a vocês, jovens, que, na 
verdade, constituem o maior patrimônio deste País. 
Amanhã vocês serão nossos substitutos na Câmara 
dos Deputados e no Senado Federal.

Parabéns a todos, e aproveitem a visita! 
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO – Sr. Pre-

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB 

– RJ. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Município 
de Miguel Pereira, localizado na região centro-sul do 
Estado do Rio de Janeiro, e que tem como principais 
atividades econômicas o turismo, os serviços e a pe-
cuária, completa nesta data, 25 de outubro, 50 anos de 
emancipação política. Meu desejo pessoal era partici-
par dos festejos, porém, compromissos parlamentares 
impedem-me de comparecer.

Entretanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
quero não só justificar minha ausência como também 
consignar nos Anais da Casa o aniversário de 50 anos 
do Município Miguel Pereira, parabenizando o Prefeito 
Roberto Daniel Campos de Almeida, o Presidente da 
Câmara Municipal, Vereador Cláudio Eduardo Alves 
Morais Soares, e estendendo meus cumprimentos às 
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demais autoridades municipais, aos funcionários, aos 
munícipes e a todos que tiveram e têm papel destacado 
e importante no sucesso alcançado pelo Município.

Parabéns!
Obrigada.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH – Sr. 

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIZ EDUARDO GREENHALGH (PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
quero justificar meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
presença de V.Exa. já justificaria o voto na votação 
anterior.

O SR. COSTA FERREIRA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COSTA FERREIRA (PSC – MA. Pela or-
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, o referendo do último dia 23 
não foi um voto à violência, nem fruto da desinforma-
ção do povo, que deu a vitória ao “não” em todas as 
unidades da Federação. Indica que a população quer 
muito mais, que o caminho eficaz para reduzir a vio-
lência passa pela manifestação ostensiva, permanente 
e eficiente do Estado. 

Há um sentimento de insegurança em quase todas 
as capitais e nas grandes cidades do País. Alude-se à 
ausência do Estado como a causadora de ocorrências 
homicidas em proporções de tempos de guerra. Inde-
pendente do resultado do referendo, a realidade não 
sofrerá mudança significativa sem um redimensiona-
mento dos órgãos públicos relacionados à segurança, 
a começar pelo Poder Executivo.

O plano de segurança nacional do Sistema Único 
de Segurança Pública teve, nos últimos 4 anos, redu-
ção progressiva na aplicação da verba aprovada no 
Orçamento. Em 2004, apenas 58% foram aplicados. 
Faltam 2 meses para terminar o ano de 2005 e, dos 
412 milhões previstos, somente 24% foram emprega-
dos em segurança. Para 2006, a dotação orçamentária 
total é ainda menor – 360,6 milhões. Se for seguida a 
norma, muito menos será feito. 

Do total previsto para este ano, sobraram para 
investimento nada mais que 270 milhões. Embora 
tarde, o Ministério do Planejamento agendou para o 
começo de novembro a liberação de 100 milhões de 
reais para o SUSP. 

A falta de investimento em segurança resulta em 
prejuízos incalculáveis. A saúde é emblemática. Alguns 
milhões gastos em campanha de vacinação resultam 

na economia de bilhões. A falta de recursos para a 
segurança produz o quadro dantesco do aparelho re-
pressor do Estado: policiais despreparados, armas e 
equipamentos obsoletos, prisões inumanas, redução 
da capacidade investigativa e preventiva.

Nada pode ser pior se somarmos a esse quadro 
o do Judiciário. Pesquisa comprova que o Judiciário 
brasileiro leva em média 10 anos para julgar crime 
de homicídio. Tempo suficiente para que um menor 
criminoso se torne adulto sem ter visto os efeitos da 
lei, podendo introjetar a impunidade como conseqü-
ência comum. 

Aí, dizem os especialistas em segurança, está 
um dos focos estimuladores da criminalidade. Menor 
sem emprego, servido de escola precária e certo da 
impunidade, pode não resistir aos apelos persuasivos 
do crime. 

Outro ponto que reflete a impunidade refere-se 
ao tempo em que um infrator fica na cadeia. Por todos 
os lugares, a população fica atônita com a facilidade 
com que criminosos saem da prisão. Nada tem sido 
feito para mudar essa realidade.

Vê-se, portanto, que um pacote de medidas de-
vem ser adotadas. O “não” e o “sim” exprimem o protesto 
velado do cidadão, que espera mais dos governantes. 
Algo deve ser feito efetivamente no objetivo de alcan-
çarmos o padrão de civilidade vista como natural em 
sociedades consideradas mais pacíficas.

Muito obrigado.
O SR. REGINALDO LOPES – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. REGINALDO LOPES (PT – MG. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, esta-
mos organizando vários debates no Estado de Minas 
Gerais sobre o anteprojeto de lei específico das micro 
e pequenas empresas. Juntamente com a Assembléia 
Legislativa e a Frente Parlamentar em Defesa das Micro 
e Pequenas Empresas, por intermédio do seu Presi-
dente, Deputado Estadual Carlos Gomes, realizamos 
seminário nas cidades de Nova Lima, Divinópolis, e, 
ontem, Ponte Nova. 

Faço apelo a esta Casa no sentido de buscarmos 
condições políticas na Comissão Especial que analisa 
a pré-empresa de apresentar substitutivo global e vo-
tar, ainda neste ano, legislação específica. 

Na minha opinião, é a reforma tributária que in-
teressa ao povo brasileiro, feita por lei complementar, 
que vai atender a 99,2% dos empresários brasileiros, 
os que mais geram empregos neste País. Sessenta 
por cento dos empregos são gerados pelas micro e 
pequenas empresas. O Governo Lula tem criado, em 
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média, quase 150 mil empregos por mês, 90% volta-
dos para as micro e pequenas empresas. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO RANDS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT – PE. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com a bancada do PT.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o partido.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Fica 
registrado, nobre Deputado, mas a presença já justi-
ficaria o voto.

O SR. LOBBE NETO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LOBBE NETO (PSDB – SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem estivemos no Clube Homs, em São 
Paulo, onde a Fundação Mário Covas realizou grande 
evento sobre a ética na política, com a presença do 
Prefeito de São Paulo, José Serra; do Governador de 
São Paulo, Geraldo Alckmin; do Prefeito de Curitiba, 
Beto Richa; de vários Parlamentares e representan-
tes de ONGs, como parte do movimento pela ética 
na política. 

A população reivindica aos Parlamentares e a 
todos que ocupam cargos públicos que se preocupem 
com o mandato, trabalhem pelo bem comum, preser-
vem a ética e tenham bom senso. No Governo Federal 
há muito discurso e pouca prática, inclusive quanto à 
questão orçamentária.

Refiro-me a outro assunto. O Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária – CONFAZ reuniu-se para 
reivindicar ao Governo Federal o repasse dos 900 
milhões que, de acordo com a Lei Kandir, são devi-
dos aos Estados exportadores. Mais uma vez, após 
a reunião, o Ministro Antonio Palocci disse que pode-
ria saldar esse déficit. Hoje pela manhã, li nos jornais 
que o Governo Federal recuou e que não repassará 
o montante devido. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há grande 
preocupação com o superávit primário e a responsa-
bilidade fiscal, mas as questões sociais nos Estados 
estão sem nenhum apoio do Governo Federal. 

Portanto, reivindicamos que se liberem os recur-
sos devidos aos Estados, a fim de que possamos cada 

vez mais competir no exterior, aumentando, assim, a 
arrecadação.

O SR. LUIZ COUTO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ COUTO (PT – PB. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, os portadores de doenças renais que se sub-
metem a tratamento por hemodiálise no meu Estado 
estão sendo prejudicados porque as clínicas e hospi-
tais que a realizam argumentam que os recursos não 
chegam até eles. 

Em Patos, na Paraíba, há 4 meses o hospital que 
realiza hemodiálise não recebe os devidos recursos. 
No entanto, temos a informação de que o Ministério da 
Saúde os tem repassado, religiosamente, à Secretaria 
de Saúde do Estado. 

Cabe, portanto, ao Secretário de Saúde do Esta-
do da Paraíba pagar os hospitais ou as clínicas pelos 
serviços que realizam, em vez de prejudicar os porta-
dores de doenças renais. 

Sr. Presidente, tenho recebido muitas reclama-
ções de portadores de doenças renais crônicas, que 
necessitam, cada vez mais, de atenção especial. Sa-
bemos do sofrimento desses pacientes, que precisam 
de 2 ou 3 hemodiálises semanais e têm de se deslocar 
para outro Município, onde muitas vezes não encontram 
ajuda nesse processo do qual muitos têm esperança 
de um dia libertar-se, encontrando um doador.

Quero desta tribuna encorajar os portadores de 
doenças renais crônicas a continuar lutando. Há várias 
associações com que podem contar para isso. Os recur-
sos para o tratamento foram repassados pelo Ministério 
e, se não têm chegado aos hospitais, a responsabilida-
de é do Governo Estadual. Diga-se de passagem que 
reclamei do problema ao Secretário anterior, contra 
quem há representação. Espero que o atual não con-
tinue a fazer sofrer essas pessoas que dependem da 
hemodiálise para viver e que pague pelos serviços e 
pela medicação de que precisam.

Não entendemos por que a Secretaria de Saú-
de do Estado da Paraíba não repassa os recursos 
necessários a nossos irmãos portadores de doença 
renal crônica, que necessitam de tratamento e mere-
cem respeito.

Obrigado.
O SR. IVAN RANZOLIN – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. IVAN RANZOLIN (PFL – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
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Deputados, venho à tribuna falar de assunto que está 
sendo debatido em todo o Brasil: a febre aftosa.

Santa Catarina é o único Estado livre da febre 
aftosa e da vacinação. Mas a doença está próxima: 
começou em Mato Grosso do Sul e há fortes indícios 
de sua presença no Paraná. Santa Catarina, cujo re-
banho, repito, está livre da febre aftosa e da vacina-
ção, é o embrião para a exportação. Lá cuidamos bem 
do rebanho.

O Deputado Zonta, que não está presente, foi 
brilhante Secretário da Agricultura. S.Exa. cuidou da 
defesa animal em desempenho fantástico. Agora, 45 
países deixaram de importar a carne brasileira. Depois 
de 10 ou 12 anos de luta, estamos perdendo mercado 
dia a dia. Os nossos produtores estão perplexos. 

Assisti a episódio que me deixou muito triste: em 
famílias assentadas em Mato Grosso que obtiveram 
sucesso e tinham vaquinhas de leite, as crianças cho-
ravam ao ver seus rebanhos sacrificados. 

Li hoje matéria que devo contestar, na qual o Mi-
nistro da Fazenda, Antonio Palocci, negou ter deixado 
de repassar recursos para a defesa animal. Juntamente 
com 30 Parlamentares e o Ministro da Agricultura, im-
ploramos a S.Exa. tais recursos – isso foi há 6 meses. 
Não houve jeito. O Ministro Palocci tem responsabili-
dade, sim. Os recursos foram liberados, mas depois 
da tragédia.

A aftosa se cura preventivamente, Sr. Ministro, e 
a burocracia no repasse de dinheiro aos Estados leva 
2 ou 3 meses.

Não vim à tribuna apontar culpado, mas quero 
dizer que o Governo não deu atenção à sanidade ani-
mal, não cuidou do assunto, não liberou recursos para 
o Ministério. Pelo contrário, os recursos orçamentários 
foram retirados do Ministério, e não só os do combate 
à febre aftosa.

Quero hipotecar minha solidariedade aos produ-
tores e dizer que a defesa animal tem de ser cuidada 
com muita cautela, como fizemos em Santa Catari-
na. Precisamos nos unir, mas o Governo Federal não 
pode se omitir.

Nos últimos 15 anos, houve gigantesca luta para 
conquistar o mercado internacional. O Brasil pode per-
der cerca de 8 bilhões de reais na exportação de carne. 
Como reconquistar o mercado internacional? Agindo, 
trabalhando, buscando, com os sindicatos e os produ-
tores, um caminho para recuperar a credibilidade.

O Governo Federal, repito, não pode se omitir. 
Tem de firmar convênios com os Governos Estaduais 
para que cada um cuide do seu rebanho.

Ministro Palocci, eu estava presente à reunião 
em que imploramos por verbas que não foram libera-

das. Depois de roubado o gado, não adianta fechar 
a porteira.

O SR. NILSON MOURÃO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra, por 3 minutos.

O SR. NILSON MOURÃO (PT – AC. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, por razões religiosas, filosóficas e políticas 
trabalhei pelo “sim” e nele votei no importante referendo 
que propiciou a participação do povo brasileiro em seu 
próprio destino. Reconheço que o “sim” perdeu. O “não” 
ganhou com expressivo apoio do povo: quase 64%.

No Estado do Acre há duas questões importan-
tes. A primeira é o fato de o Município acreano Mare-
chal Thaumaturgo ter apresentado o maior índice de 
voto “não” entre todos os Municípios brasileiros, com 
percentual superior a 97%. Em outros próximos, como 
Jordão e Porto Walter, o índice foi 97%. Na média do 
voto “não” nos Estados, o Acre ficou em terceiro lugar, 
índice extremamente alto.

Reconheço a derrota, mas devo dizer que essa 
manifestação do povo brasileiro foi dirigida não somente 
ao Governo do Presidente Lula, como querem induzir 
alguns Parlamentares, mas a todas as instituições dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, para exigir 
políticas mais sólidas de combate à violência no País. 
Da forma como está a segurança, o povo brasileiro não 
aceita mais. Foi um apelo ao Governo do Presidente 
Lula, a esta Casa, aos Governos dos Estados, dos 
Municípios e ao Poder Judiciário para que tracemos 
políticas de segurança mais consistentes.

Entretanto, não posso concordar, em nenhuma 
hipótese, que, dando armas ao povo, combateremos 
a violência no País. A tese do “sim” é correta e vai 
permanecer. O povo haverá de reconhecer que não é 
nos armando que garantiremos mais segurança. Ao 
contrário, a violência tende a aumentar. Quanto mais 
pessoas armadas houver, mais violência teremos.

Mas o recado foi dado e compreendido. Incluo-
me entre aqueles, nesta Casa, que querem contribuir 
para que o índice de violência no País seja reduzido 
e para que tenhamos uma política de segurança mais 
eficaz e mais exitosa para a população.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NELSON PELLEGRINO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. NELSON PELLEGRINO (PT – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, faço 2 
breves registros. O primeiro é sobre o transcurso, no dia 
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de hoje, dos 108 anos de emancipação político-admi-
nistrativa do Município de Jequié, Estado da Bahia. 

Não poderia deixar de homenagear esta impor-
tante cidade do sudoeste baiano, que tem parte de 
seu território na região do semi-árido. Jequié está a 
reclamar maiores investimentos no comércio, na in-
dústria, enfim, no seu desenvolvimento, mas seu povo 
é acolhedor.. 

Registro ainda que o jornal A Tarde, edição de 
hoje, dá grande destaque a manifestação ocorrida on-
tem na BA-001, no trecho entre os Municípios de Bom 
Despacho e Santo Antônio de Jesus, principalmente 
até Nazaré das Farinhas, onde a estrada está em 
péssimo estado de conservação. Trata-se de rodovia 
importante, porque serve também, via ferry-boat, de 
corredor rodoviário para diversos ônibus e caminhões, 
encurtando em mais de 200 quilômetros o caminho 
para o interior do Estado.

Esperamos que esse protesto sirva de alerta às 
autoridades estaduais no sentido de que adotem pro-
vidências para a recuperação da BA-001.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALDEMIR MOKA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra, por 3 minutos.
O SR. WALDEMIR MOKA (PMDB – MS. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na segunda-feira próxima passada, 
por delegação do Presidente desta Casa, Comissão 
Externa composta por membros da Comissão de Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural, por intermédio do seu Presidente, Deputado 
Ronaldo Caiado, devidamente credenciada pela Câ-
mara dos Deputados, foi ao meu Estado, Mato Grosso 
do Sul, verificar, em especial, o tão propalado foco de 
febre aftosa no Município de Eldorado. 

Fomos verificar, Sr. Presidente, se realmente to-
das as providências possíveis em termos de vigilância 
sanitária foram tomadas. Conversamos com Prefeitos 
e Vereadores da região, bem como com representan-
tes de segmentos organizados, ou seja, de sindica-
tos rurais, frigoríficos e laticínios, além de pequenos 
produtores. 

Sr. Presidente, as cidades de Mundo Novo, Japo-
rã, Itaquiraí, Iguatemi e Eldorado vivem grande dificul-
dades. Para o Estado de Mato Grosso do Sul, que tem 
a economia baseada na agropecuária, esse foco é um 
desastre. Mas foi uma tragédia anunciada. Posso afirmar 
com certeza que pelo menos em 6 pronunciamentos 
distintos alertei que Mato Grosso do Sul poderia ser 
atingido pela febre aftosa, porque ela existe na região. 
E agora não interessa mais dizer se ela é oriunda do 

Paraguai ou de Mato Grosso do Sul. A verdade é que 
há atividade viral intensa naquela faixa de fronteira. 
Sem vigilância sanitária efetiva, é muito difícil evitar a 
entrada de focos de febre aftosa no País. 

Sr. Presidente, viemos de lá com importante de-
liberação, a ser transmitida ao Governo Federal. Verifi-
camos ser necessário o aporte de recursos ao Estado, 
a fim de ressarcir os produtores pelo sacrifício do gado 
contaminado. E não estou falando de grandes produ-
tores, mas de pequenos produtores que têm 2, 3, 10 
vacas de leite a serem abatidas. Não há alternativa 
nem recursos para eles. 

Se o Governo não lhes destinar recursos, não 
terá credibilidade diante da população. O produtor 
que tem um animal infectado não quer denunciar com 
medo de que, mesmo matando o seu animal, não seja 
ressarcido. É importante o ressarcimento, para que 
haja credibilidade, sobretudo daqueles que sofrem 
com essa situação. 

Também é preciso promover a união com os pa-
íses do MERCOSUL – Paraguai, Uruguai, Argentina 
e Bolívia – para erradicar a febre aftosa da América 
do Sul. Temos de fazer trabalho conjunto. Se não, o 
meu Estado, que é o parapeito dessa região, sempre 
estará na iminência de se defrontar com foco de fe-
bre aftosa. 

Peço aos Parlamentares que integram o Parla-
mento Latino-Americano que nos ajudem a encontrar 
alternativa, sobretudo junto com os países limítrofes: 
Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MARCELO TEIXEIRA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Ino-
cêncio Oliveira) – Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MARCELO TEIXEIRA (PSDB – CE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, vai 
ter início na próxima quinta-feira, no Estado do Rio de 
Janeiro, o maior congresso de turismo do Brasil. Trata-
se do 33º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens 
e Feira das Américas – ABAV, no qual agentes de via-
gem vão se reunir mais uma vez com o propósito de 
discutir o turismo no Brasil.

Já confirmou presença o Ministro Walfrido dos 
Mares Guia, que tem ajudado muito o setor. Com cer-
teza, o evento será muito proveitoso para os agentes 
de viagens.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a pu-
blicação do meu pronunciamento no programa A Voz 
do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. MURILO ZAUITH – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MURILO ZAUITH (PFL – MS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive opor-
tunidade de integrar Comissão Externa da Câmara 
dos Deputados que, junto com Deputados Estaduais, 
esteve ontem na cidade de Eldorado, no cone sul do 
Estado de Mato Grosso do Sul, divisa com Paraná e 
Paraguai.

Lá passamos o dia e verificamos a grave situa-
ção provocada pelo foco de febre aftosa que assola 
os rebanhos bovinos daquela região.

A mensagem que trago é de desânimo, porque 
o Governo Federal até hoje não assumiu responsabi-
lidade alguma quanto ao controle da doença por parte 
de servidores federais.

O Ministro da Agricultura esteve na região há 
cerca de 20 dias e prometeu liberar 3,5 milhões para 
o suporte das ações conjuntas dos Governos Federal 
e Estadual, para que a doença não se alastrasse. Mas, 
segundo dados do SIAFI, os recursos orçamentários 
destinados ao controle sanitário no País, que sempre 
giraram em torno de 100 milhões de reais, em 2005 o 
valor é de 35 milhões. Destes, 14 milhões reais foram 
empenhados, e somente 500 mil reais foram libera-
dos até hoje.

O Governo do Presidente Lula age com irres-
ponsabilidade, sem compromisso com os maiores 
exportadores de carne do mundo. Porém, sabe dizer 
quando a exportação bate recorde. Quando o produ-
tor rural precisa do seu apoio – nesse caso, o controle 
sanitário dos rebanhos –, não se presta nem a liberar 
os recursos necessários. E a responsabilidade pelo 
controle sanitário é, sim, do Governo Federal.

Sr. Presidente, podemos marcar reunião com 
todos os Secretários Estaduais e Municipais de Mato 
Grosso do Sul; podemos nos unir ao Governo dos paí-
ses do MERCOSUL, para iniciar ação conjunta de con-
trole sanitário dos rebanhos. Na região existe fronteira 
seca em que se torna impossível proibir a passagem 
de pessoas e de gado entre os países vizinhos.

Há proposta, apresentada por um colega Depu-
tado, de enviar tropa do Exército Brasileiro para aque-
la fronteira, a fim de fiscalizar o trânsito de pessoas e 
de gado. Mas precisamos, sim, realizar amplo debate 
sobre o assunto. Se não, o produtor rural continuará 
correndo risco de ver o leite que produziu jogado fora 
ou dado aos porcos, porque não pode ser consumido 
pela população. 

É imperdoável o fato de o Governo não liberar 
recursos para o controle sanitário dos rebanhos nem 
para o ressarcimento dos prejuízos causados aos 
produtores. Enquanto isso, o pequeno produtor tem 

de sacrificar o seu gado de leite, o seu boi de engor-
da, após ter lutado a vida inteira. E o Governo não diz 
quando vai indenizá-lo. 

Vários colegas ocupam a tribuna para expres-
sar a revolta contra o Governo Federal, que não toma 
providências nem libera recursos orçamentários para 
extirpar a febre aftosa do País. 

Realmente é necessário esforço fitossanitário 
para que o produtor rural se sinta seguro para tocar 
a vida, cuidar de sua propriedade e ajudar o Brasil a 
exportar carne bovina.

O SR. LINCOLN PORTELA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LINCOLN PORTELA (PL – MG. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Inocêncio Oliveira, parabenizo V.Exa. por ter encer-
rado a Ordem do Dia. Discutíamos texto que ainda não 
existe. V.Exa. se portou muito bem nesse contexto.

Sr. Presidente, encaminhei à Mesa projeto que 
suspende os procedimentos de seleção para acesso 
ao corpo discente das Faculdades de Direito cujos di-
plomados não obtiverem, em média, 20% de aprova-
ção nos exames da Ordem dos Advogados do Brasil 
por 2 anos consecutivos.

Leio o parágrafo único do projeto: 

“Art. 1º....................................................
Parágrafo único. Atingida percentagem 

de vinte por cento, prevista no caput, podem 
as faculdades de Direito voltar a aplicar, nor-
malmente, os procedimentos de seleção para 
acesso ao seu corpo discente”. 

O ensino jurídico vem sendo aviltado em nosso 
País. Exatamente o Direito, primeiro e mais tradicional 
curso superior aberto no Brasil, vem sofrendo intenso 
processo de desmoralização devido à proliferação de 
instituições de ensino sem a menor condição de de-
sempenhar o nobre papel para o qual foram criadas. 

A responsabilidade maior pelo que vem aconte-
cendo é do Poder Executivo Federal. O MEC conce-
de autorizações para a abertura e o funcionamento 
de cursos de Direito com a mesma liberalidade das 
Prefeituras do interior, quando analisam a abertura de 
vendas da esquina.

O próprio Poder Executivo, por meio do Decreto 
nº 3.860, de 9 de julho de 2001, atribui à OAB o pare-
cer prévio, quando da solicitação de abertura de novos 
cursos jurídicos. Entretanto, o MEC, pela tortuosa via 
do Conselho Nacional de Educação, vem sistemati-
camente, em centenas de casos, contrapondo-se ao 
parecer contrário da OAB. Assim, é a própria classe 
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dos advogados que é desrespeitada, na figura de sua 
entidade representativa. 

Bem razão tem tido a OAB em confrontar-se 
com o MEC, seja no que diz respeito à concessão de 
autorização para o funcionamento de novos cursos 
jurídicos, seja na denúncia da vexatória situação do 
ensino superior no Brasil. Razão que é comprovada 
pelos resultados obtidos pelos bacharéis em Direito no 
Exame da Ordem: no exame da OAB de São Paulo, de 
novembro de 2004, apenas 8,57% dos 19.660 inscritos 
foram aprovados. Em Santa Catarina, no primeiro se-
mestre de 2004, apenas 12,77% dos candidatos foram 
aprovados. No exame paulista do primeiro semestre 
de 2005 houve alguma melhora, com, ainda pífios, 
20,65% de aprovação, que continuam a expressar a 
precariedade do ensino jurídico do Brasil. 

Assim, este projeto de lei é apresentado para 
resgatar na sociedade civil, mais precisamente jun-
to à ordem dos Advogados do Brasil, o critério ético 
e profissional que deve reger a formação de futuros 
bacharéis em Direito. Para a proteção dessa mesma 
sociedade e da classe dos advogados ameaçada por 
instituições de ensino de qualidade inaceitável para 
a formação dos quadros das carreiras jurídicas e de 
advocacia em geral. 

Espero que os nobres pares atendam ao meu 
pleito e aprovem o referido projeto.

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL –BA. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
agradeço a V.Exa. a oportunidade.

Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez venho a 
esta tribuna preocupado com os Municípios do Brasil, 
de forma especial com os 417 do Estado da Bahia. Te-
nho absoluta certeza de que 400 deles são pobres.

Temos convivido com a maior concentração de 
recursos por parte do Governo Federal. Para estarre-
cimento das administrações municipais da Bahia, o 
Tribunal de Contas da União identificou 6 bilhões de 
reais retidos em uma conta referentes a parcelamento 
de dívidas, conforme procedimento estabelecido em 
lei. Simplesmente, o Governo Federal reteve recursos 
negociados e pagos em parcelas, ou seja, não os re-
distribuiu a Estados e Municípios. 

Muitos Prefeitos praticamente fogem do Municí-
pio porque não sabem como enfrentar a população, 
os fornecedores, os funcionários, cujo salário está 
atrasado; e também porque não terão condições de 
pagar-lhes o 13º salário. 

Sras. e Srs. Deputados, 6 bilhões e 100 milhões 
de reais estão retidos nos cofres da União.

Há 2 anos temos lutado para aprovar o aumen-
to, em 1%, do repasse do Fundo de Participação dos 
Municípios. Enquanto isso, o Governo retém 6 bilhões 
de reais, que poderiam ser destinados a Estados e 
Municípios.

Protesto contra a atitude do Governo e faço um 
apelo ao Ministro da Fazenda no sentido de que ana-
lise com cuidado o assunto e autorize a divisão da 
referida verba orçamentária entre todos os Estados e 
Municípios brasileiros.

O SR. CARLOS NADER – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS NADER (PL – RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, após ser surpreendido por um foco 
de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, que levou 3 
dezenas de países a embargar a compra parcial ou 
total da carne brasileira, é natural o temor verificado 
no País diante do risco de epidemia de gripe aviária, 
depois da constatação da presença de aves contami-
nadas pelo vírus H5N1, causador da doença na Rús-
sia, Grécia, Romênia, Turquia e China, de onde a gripe 
aviária se originou.

Na Tailândia, um fazendeiro de 48 anos de ida-
de morreu vitimado pela doença. É o décimo terceiro 
caso fatal desde 2003.

São 2 os temores em relação a essa nova ocor-
rência: que a contaminação chegue ao Brasil, afetan-
do criadores de aves; e que – pior ainda – mutações 
genéticas do vírus levem à transmissão da doença 
aos seres humanos. 

Tal possibilidade, como afirmaram especialistas 
nos últimos dias, embora exista, é bastante remota. 
Ainda assim, é importante que o Brasil adote todas 
as precauções para evitar surpresas.

Todos os casos de infecção pelo H5N1 estive-
ram, até hoje, restritos ao continente asiático. Mesmo 
assim, não custa lembrar que outras doenças infeccio-
sas, como a AIDS, supostamente originária de gorilas 
africanos, acabaram chegando ao nosso País.

Portanto, merece o assunto especial atenção 
do nosso Governo. É preciso deixar evidente que não 
há, até o momento, nenhum motivo para alarde, mas 
isso não significa que se deve tratar a questão como 
secundária. 

Esse cenário de temores que se propagou nas 
duas últimas semanas é justificável porque sempre há 
a tendência de se expandirem preocupações além do 
que recomenda o bom senso. Isso é fato. No entanto, 
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o que os brasileiros precisam ter certeza é de que, em 
havendo expansão da doença, e sendo transmitida de 
uma pessoa a outra, o País estará preparado para en-
frentar qualquer situação, não sendo obrigado a expe-
dientes de última hora que quase sempre resultam no 
improviso. E o improviso, Sr. Presidente, como se sabe, 
não costuma gerar os melhores resultados.

Sr. Presidente, peço a divulgação de meu pronun-
ciamento nos órgãos de comunicação da Casa.

Muito obrigado.
A SRA. DRA. CLAIR – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. DRA. CLAIR (PT – PR. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, entre 
os dias 7 e 11 últimos, participamos do 5º Seminário 
Internacional sobre Direito e Dívida, organizado pelo 
Comitê pela Anulação da Dívida Externa do Terceiro 
Mundo, em Bruxelas, Bélgica, onde discutimos os se-
guinte temas: declaração da ONU sobre o direito ao 
desenvolvimento de 1986 e sua aplicabilidade; audi-
toria da dívida; e controle das instituições financeiras 
internacionais. O evento ocorreu na sala do Congres-
so Federal da Bélgica e contou com a participação de 
representantes de 23 países.

O convite nos foi formulado face às iniciativas to-
madas ao longo do mandato parlamentar, na condição 
de Coordenadora da Frente Parlamentar de Acompa-
nhamento da Dívida Pública, do Sistema Financeiro e 
da Política de Juros, em especial pelo fato de termos 
protocolado, em maio de 2005, requerimento assinado 
por 195 Deputados e 30 Senadores para a criação de 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a realizar 
auditoria das dívidas interna e externa brasileiras.

Na abordagem sobre a questão destacamos a 
riqueza natural do nosso País, sua extensão territorial, 
seu potencial produtivo, a exuberância das suas flores-
tas, o excelente clima e a água em abundância.

Apesar de todos esses fatores, o crescimento 
econômico do Brasil está abaixo do patamar do cres-
cimento dos países latino-americanos. E a má dis-
tribuição de renda afeta toda a sociedade brasileira. 
Dados do IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas 
Avançadas) demonstram que 53,9 milhões ou 31,7% 
da população do País é pobre: vive com renda familiar 
per capita de até meio salário mínimo; e outros 21,9 
milhões são considerados indigentes, recebendo até 
um quarto de salário mínimo. Enquanto isso, 1% dos 
brasileiros mais ricos, ou seja, 1,7 milhão de pessoas, 
apropriam-se de 13% do total das rendas domiciliares. 
Dos 29,5 milhões de trabalhadores formais, 64,2% re-
cebem até 3 salários mínimos (SESI, 2005).

O principal problema que afeta o crescimento do 
PIB e o desenvolvimento do País é a pesada dívida pú-
blica. Em maio de 2005, a dívida total brasileira (interna 
e externa) era de R$1.383,1 trilhão, ou 72,6% do PIB, 
sendo que só a dívida líquida do setor público atingiu, 
em agosto, R$971,7 bilhões (51,3% do PIB).

Pela análise dos dados da evolução da dívida 
e dos juros pagos, constata-se que, de 1995 a 2004, 
foram pagos de juros da dívida interna R$303 bilhões. 
Mesmo assim, ela passou de R$59 bilhões para R$856 
bilhões no mesmo período. Apenas no Governo Lula 
foram pagos R$213 bilhões de juros da dívida interna, 
até agosto de 2005.

Com relação à dívida externa, foram pagos 
US$289 bilhões de juros no período de 1971 a 2004, 
sendo que, nesse período, ela aumentou de US$8 bi-
lhões para US$220 bilhões.

Como o Brasil, os 23 países representados no 
Seminário apresentaram números que revelam forte 
estagnação econômica e grave quadro de desigualda-
de social, fruto de suas dívidas externas, negociadas 
com base nas regras de organismos financeiros mul-
tilaterais. O Seminário realizado na Bélgica faz parte 
de trabalho sistemático de instituições que atuam em 
diversos países defendendo o cancelamento das dí-
vidas externas dos países do Sul, com base no argu-
mento de que com elas nenhum país tem condições 
de avançar econômica e socialmente. Os recursos que 
os países utilizam para pagar os serviços de suas dí-
vidas são indispensáveis para fins sociais.

No Brasil, o movimento internacional pelo can-
celamento da dívida é representado pelo Jubileu Sul, 
que agrega diversas entidades da sociedade civil na 
defesa da auditoria da dívida externa brasileira. No ano 
2000, o Jubileu Sul promoveu o Movimento Auditoria 
Cidadã da Dívida, que realizou a análise dos contra-
tos de endividamento externo relativos ao período de 
1964 a 2001, disponibilizados pelo Senado Federal, e 
constatou a existência de cláusulas abusivas como a 
adoção de juros flutuantes que permitiram aos Estados 
Unidos da América aumentar os juros de 4% para 20%, 
aumentando em 5 vezes o valor da dívida. Essa prática 
é considerada ilegal pelo Direito Internacional.

Ainda de acordo com a análise da Auditoria Ci-
dadã, se a dívida fosse corrigida em 6% ao ano, o 
Brasil já teria terminado de pagá-la em 1989, tendo 
ainda o direito de receber US$100 bilhões pagos a 
mais. Também se constatou que somente cerca de 
30% dos contratos da dívida externa encontram-se 
nos arquivos do Senado Federal, órgão encarregado 
de aprovar qualquer financiamento externo.

Importante iniciativa anunciada durante o Semi-
nário foi a de criação do Observatório Internacional 
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da Dívida, que estará acessível a partir do dia 24 de 
outubro no site www.oid.ido.org, oferecendo informa-
ções históricas e dados atualizados sobre as dívidas 
dos países do Sul. Oficialmente sediado na Bélgica, o 
Observatório será espaço plural para a discussão sobre 
a temática da dívida externa em todo o planeta. 

O Comitê pela Anulação da Dívida dos Países do 
Terceiro Mundo estará presente nas várias sedes do 
Fórum Social 2006, previsto para ocorrer em Korachi 
(Paquistão), Bamako (Mali) e Caracas (Venezuela).

O SR. LUIZ BITTENCOURT – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB – GO. Pela 
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, os cotonicultores do Estados 
de Goiás querem a abandonar a cultura do algodão por 
falta de financiamento para a produção. A área plantada 
com algodão na safra de verão deste ano poderá ter 
queda superior a 30% em Goiás se nenhuma medi-
da de apoio aos produtores for adotada nos próximos 
dias. O maior problema é a falta de capacidade dos 
cotonicultores para buscar financiamento para o novo 
plantio, já que não fecharam a conta da safra anterior, 
em decorrência do descompasso entre custo de pro-
dução elevado e preços baixos do produto.

Infelizmente, esse é o quadro que se observa na 
área da produção algodoeira e que está a reclamar 
urgentes providências do Governo Federal. O que se 
ouve no meio rural é que os pequenos produtores de 
algodão não vão plantar e os grandes vão plantar só 
na metade da área. Além da incapacidade de assu-
mir novo financiamento, o produtor enfrenta também 
a falta de atualização para a próxima safra. Isso signi-
fica que não há nenhum indicador de que o preço da 
commodity vá dar suporte aos investimentos a serem 
feitos no custeio.

O agrônomo Adriano Vendeti de Carvalho, Con-
sultor Geral da Solo Brazil Mercados agrícolas, fez 
um alerta às autoridades do Ministério da Agricultura 
e explicou que a situação é grave e exige prontas e 
imediatas providências do Governo. Segundo decla-
rou, no ano passado, o custo médio de produção da 
arroba de algodão ficou em torno de 57 reais. A pro-
jeção para este ano é de que caia um pouco, cerca 
de 25%, ficando ao redor dos 43 reais. Mesmo assim, 
o custo ainda é muito alto em relação ao preço, que 
hoje varia de 34 reais a 35 reais. Assim, é praticamen-
te impossível apostar num negócio que de antemão 
sinaliza prejuízo.

Tais considerações me levam a solicitar a espe-
cial atenção do Governo Federal, no sentido de que se 

mobilize prontamente para atender ao justo apelo dos 
cotonicultores de Goiás. Tanto mais quando se sabe 
que a expectativa de que as cotações da pluma podem 
demorar em decorrência do Katrina, furacão que asso-
lou os Estados unidos. Ao contrário, o Departamento 
de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reajustou 
para cima as projeções de produção. Na atual tempo-
rada, os Estados Unidos devem produzir 4,85 milhões 
de toneladas, quando a projeção anterior era de 4,78 
milhões de toneladas e, em 2004, o país colheu 5 mi-
lhões de toneladas.

No mercado nacional as vendas de algodão se-
guem em ritmo lento, mas, do total colhido, cerca de 
60% já estão comprometidos com vendas no mercado 
interno e externo. A maioria dos negócios foi realizada 
com o apoio dos programas do Governo Federal, po-
rém eles não têm sido cumpridos com o rigor necessá-
rio, pois se registram falhas na sua execução que não 
mereceram ainda a devida correção. O fato é que há 
necessidade de urgência, uma prioridade urgentíssima 
do Governo, no sentido de que o cotonicultores sejam 
assistidos com melhores recursos de financiamento da 
produção, sob pena de isso causar enormes prejuízos 
para a economia brasileira.

Este apelo, com todo o respeito, desejo transmi-
tir ao Ministro Roberto Rodrigues, titular da Pasta da 
Agricultura, para que S.Exa. dedique um pouco mais 
de sua atenção a área dos cotonicultores, principal-
mente aos que se dedicam a essa atividade no meu 
Estado de Goiás. É o que me traz à tribuna na tarde 
de hoje, para cumprir um dever que muito me honra, 
o de ser representante do povo goiano nesta Câmara 
dos Deputados. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MAURO PASSOS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MAURO PASSOS (PT – SC. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a presença militar dos Estados Uni-
dos no Paraguai, com um calendário de 18 meses de 
exercícios conjuntos, e a intenção do Governo ameri-
cano de construir uma base militar em Mariscal Esti-
garríbia, pequeno povoado situado a 200 quilômetros 
da fronteira com a Bolívia, despertaram receios e re-
ações adversas em toda a América Latina.

A Comissão Parlamentar Conjunta do MERCO-
SUL vem acompanhando as tratativas em curso entre 
os Governos do Paraguai e dos Estados Unidos e suas 
conseqüências para o futuro do mercado.
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Apoiado nesse trabalho, ficamos sabendo que 
o acordo de cooperação militar, avalizado pelo Sena-
do paraguaio, concedeu imunidade diplomática aos 
militares que estão participando dos exercícios até o 
final de 2006.

Esta decisão, que dá imunidade jurídica aos ma-
rines que se encontram no país vizinho, foi concedi-
da em troca da abertura do mercado americano para 
carnes e têxteis paraguaios.

Ao se dar visibilidade a essas tratativas, quase 
despercebidas no Brasil, torna-se inevitável lembrar 
que a principal suspeita de entrada da febre aftosa 
no Mato Grosso do Sul é de gado contrabandeado 
do Paraguai.

Sem querer polemizar este tema, por demais 
sensível e custoso para nós, brasileiros, volto às ma-
cropreocupações regionais. O jornal La República, de 
Montevidéu, do dia 26 de setembro de 2005, conside-
rou como fato do ano a ida de Donald Rumsfeld, Se-
cretário de Defesa dos EUA, ao Paraguai para assinar 
um acordo que prevê a presença militar próximo da 
Tríplice Fronteira e do Aquífero Guarani.

Em Nova Iorque, no mesmo mês, a Ministra Lei-
la Rachid, do Paraguai, nega ser desejo do seu país 
“desprender-se do MERCOSUL” e trocar “comércio 
por segurança”.

No entanto, as declarações do Vice-Presidente 
Luiz Castiglioni vão noutro sentido. Defende ele que 
o Paraguai deveria priorizar suas relações com Wa-
shington para firmar um acordo de livre comércio en-
tre os 2 países.

Especialistas brasileiros que acompanham de 
perto as relações do MERCOSUL avaliam que este 
movimento do Paraguai, de aproximação com os EUA, 
afeta o processo de integração regional em curso. 

Para eles, trata-se de problema político e eco-
nômico. No Paraguai, é crescente a insatisfação com 
o MERCOSUL, em razão das dificuldades de acesso 
aos benefícios da integração.

A experiência de parceria do Paraguai com a Ar-
gentina e o Brasil, respectivamente, na construção das 
usinas hidrelétricas de Yacyretá e Itaipu, cujas bilioná-
rias dívidas que estrangulam a capacidade financeira 
do Governo paraguaio constitui uma das principais 
causas da insatisfação com os vizinhos, conclui estudo 
da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL 
desta Casa.

Talvez a auditoria dessas dívidas de Itaipu e 
Yacyretá fosse um bom início de aproximação para 
recuperar a confiança. Com certeza, a “caixa-preta” 
desses empreendimentos precisa ser aberta. A criação 
de um bloco regional, mais que uma vontade política, 
é um compromisso e um esforço permanente com a 

transparência dos seus atos e acordos e o respeito 
mútuo entre os participantes.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
é importante o relatório realizado pela Comissão do 
MERCOSUL, que levanta inclusive essa situação de 
dificuldades na integração e de uma aproximação do 
Paraguai com o Governo chileno e com os Estados 
Unidos. É uma comercialização bipartite, o que cria 
mais uma dificuldade para nossa integração sul-ame-
ricana.

Esse trabalho é da maior relevância. Por isso, Sr. 
Presidente, peço que conste dos Anais desta Casa, já 
que se trata de análise produzida pela própria Comis-
são, da Câmara e do Senado, que faz uma fotografia 
da situação e que pode inclusive ser motivo de investi-
gação mais aprofundada no futuro, uma vez que, pelas 
notícias que chegam, o gado que trouxe a febre aftosa 
ao Estado do Mato Grosso do Sul foi contrabandeado 
do país vizinho.

Em função dessa relação – agora trazida à luz 
do dia – comercial e militar do Governo dos Estados 
Unidos, permitindo inclusive a entrada de carne e têxtil 
naquele país, nós, Deputado Edinho Bez, do Estado 
de Santa Catarina, devemos ter outro olhar, outra aten-
ção, porque talvez pode ter aí uma situação ainda não 
respondida, uma verdade que ainda não aflorou.

RELATÓRIO A QUE SE REFERE O 
ORADOR

Atividades do MERCOSUL

Principais debates e fatos de 
19 de setembro a 14 de outubro de 2005

1. A Presença Militar dos EUA no Paraguai

Fatores tradicionais de poder nas relações Inter-
nacionais como “recursos naturais”, “território” e “loca-
lização”, bem como o assim chamado “fator militar”, 
que supostamente teriam sido superados em função 
das novas realidades de interdependência global, vol-
tam a estar no centro dos debates e preocupações em 
âmbitos oficiais e oficiosos do Mercosul. A presença 
de forças militares norte-americanas no Paraguai e o 
calendário de 18 meses de exercícios conjuntos (co-
meçados em julho deste ano e programados para ter-
minar em dezembro de 2006) despertaram receios e 
reações adversas em toda América Latina.

“Quase despercebida no Brasil, uma séria crise se 
instalou no Mercosul após a recente visita ao Paraguai 
do secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, 
cujos desdobramentos ameaçam colocar em xeque o 
bloco regional. O detonador imediato foi o acordo de 
cooperação militar entre Assunção e Washington, pelo 
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qual o Senado paraguaio concedeu imunidade diplo-
mática a cerca de 400 militares americanos que estão 
participando de exercícios com os militares locais até 
o final de 2006, contrariando a posição dos demais 
membros do Mercosul diante de solicitação idêntica”, 
conforme opinião de Geraldo Luís Lino e Lorenzo Car-
rasco (diretores do Movimento de Solidariedade Ibero-
Americana) publicada em 23-9-05 em O Globo.

“Graças ao Paraguai, a Pentágono alcançou um 
objetivo: dispõe forças estratégicas em pontos chave 
e eqüidistantes às principais riquezas que todavia lhe 
restam em América Latina. Tropas dos Estados Unidos 
assentadas no Paraguai geram rebuliço no Mercosul: 
o governo de Assunção outorga imunidade jurídica 
aos marines, enquanto Washington abre o mercado 
a carnes e têxteis paraguaios. Na Argentina e no Bra-
sil fala-se de operações mais ambiciosas que o que 
se tem admitido e rejeitado oficialmente. Duarte Fru-
tos primeiro presidente paraguaio em visitar a Casa 
Branca, nega estar cedendo enclaves estratégicos 
aos norte-americanos em solo guarani, enquanto o 
vice-presidente Luis Castiglioni reconhece que o seu 
país busca um acordo de comércio (bilateral) com os 
Estados Unidos “sem renunciar ao Mercosul”.

“O chefe do Pentágono e secretário de Defesa, 
Donald Rumsfeld, cancelou em agosto uma viagem 
ao Uruguai para dirigir-se ao Paraguai, onde selou um 
acordo para que 400 marines se postem (até dezembro 
de 2006) a escassos quilômetros da fronteira boliviana, 
da Tríplice Fronteira e do Aqüífero Guarani”: Assim, o 
jornal La República (26-9-b 05) de Montevidéu resu-
mia a visão do “fato regional do ano” de acordo com 
leitura feita pelo presidente da Comissão de Defesa 
do Parlamento uruguaio, Senador Eleuterio Fernández 
Huidobro, que acompanha de perto a situação.

Da visibilidade

De 26 de maio último (data em que o Senado 
paraguaio aprovou acordo para Exercícios militares 
Conjuntos e concedeu imunidade jurídica a contingen-
tes militares norte-americanos) ao final de setembro 
(quando ainda há incertezas e preocupação a respeito 
do real significado de múltiplas declarações oficiais), 
só é possível afirmar que, com o fato, o Paraguai lo-
grou conquistar manchetes na imprensa regional e 
obter uma visibilidade internacional (não necessaria-
mente positiva).

De maio a setembro, a imprensa dos países do 
Mercosul publicou mais sobre o Paraguai (carências, 
reclamações, aspirações, divisões e coesões, esta-
tísticas, geografia, história, etc.) do que nos 14 anos 
que leva o país participando do Pacto Mercosul? Fato 
é que do Paraguai sempre se soube pouco e o pouco 

que se pensa saber está, geralmente, associado a ima-
gens negativas (contravenções, incêndios, golpes de 
Estado, etc.). O país tem escassa presença oficial na 
internet (os sites oficiais dificilmente estão em linha) e 
apenas 10 mil pessoas têm acesso à rede (conforme 
dados da página da CIA sobre o Paraguai, acessada 
em 27-9-05).

A Sessão Brasileira da Comissão Parlamentar 
Conjunta do Mercosul compilou as notícias publica-
das na imprensa diária dos quatro países do bloco 
sobre a recente cooperação militar entre o Paraguai 
e os Estados Unidos e esse clipping (www.camara.
gov.br/mercosul) mostra que, entre 2 de agosto e 29 
de setembro, o tema gerou 57 matérias (mais de 100 
páginas), sendo o período de 15 a 23 de setembro o 
que concentrou a maior quantidade de registros (33). 
A concentração de notícias nesse intervalo pode ex-
plicar-se, em parte, pela celebração, em Nova Iorque, 
da LXª Assembléia Geral das Nações Unidos que, ao 
reunir ministros de Relações Exteriores e outras auto-
ridades dos países do bloco, propiciou encontros for-
mais, entrevistas e declarações à Imprensa regional 
e internacional.

Na ocasião, a Ministra Leila Rachid, do Paraguai, 
negou ser desejo de seu país “desprender-se do Mer-
cosul” e trocar “comércio por segurança”. O Presidente 
Nicanor Duarte já o fizera antes. Mas enfáticas decla-
rações do Vice-Presidente Luis Castiglioni, no sentido 
de que o Paraguai deveria priorizar suas relações com 
Washington para firmar um acordo de livre comércio, 
similar ao que foi feito pelo Chile, continuaram alimen-
tando ações e reações nos quatro países.

No Brasil, a Representação Brasileira da Comis-
são Parlamentar Conjunta do Mercosul enviou (21-9) 
à embaixada do Paraguai uma manifestação oficial de 
preocupação a respeito da nova cooperação militar do 
país com os Estados Unidos. A decisão foi anunciada 
pelo Presidente do colegiado, Senador Sérgio Zambiasi 
(PTB/RS), após aprovação de requerimento apresen-
tado pelo Deputado Dr. Rosinha (PT-PR). Na mesma 
reunião, foi aprovado parecer favorável ao projeto de 
lei – cujo relator foi o próprio Dr. Rosinha – que auto-
riza o Brasil a doar R$20 milhões ao Paraguai para “a 
modernização da administração tributária e aduaneira 
e a redução de desequilíbrios locais”.

O Senador Zambiasi, presidente da CPCM Brasil, 
demonstrou preocupação quando anunciou a distribui-
ção, aos parlamentares presentes, de cliping especial 
a respeito do tema. Ele citou nota atribuída a órgãos 
de informação das Forças Armadas brasileiras de que 
militares norte-americanos já estariam abrindo pistas 
de pouso no Paraguai, perto da fronteira com o Brasil. 
Segundo a Representação Brasileira da Comissão do 
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Mercosul, o Vice-Presidente paraguaio, Luis Castiglioni, 
teria classificado de “ideal” o uso da cooperação militar 
como moeda de troca para a assinatura de acordo de 
livre comércio entre seu país e os Estados Unidos.

A necessidade dos dois países de somar esforços 
para a consolidação das democracias emergentes e o 
requerimento de “maior cooperação” para a luta contra 
o terrorismo, tráfico de armas e drogas, lavagem de 
dinheiro, falsificação e outros crimes transnacionais 
são parte substantiva da Declaração Conjunta emitida 
pelo Presidente do Paraguai, Nicanor Duarte Frutos, 
e o secretário de Defesa dos EUA, ao finalizar a visita 
feita à Assunção por Rumsfeld (atendendo ao convite 
feito pelo vice Castiglionl).

A viagem relâmpago do secretário de Defesa e 
suas declarações sobre interferência da Venezuela e 
de Cuba em assuntos internos da Bolívia, tende a fa-
vorecer uma interpretação, segundo a qual, o governo 
Bush procura obter maior eficácia da sua política na 
região (contenção da política regional de Hugo Chá-
vez e detenção na queda da influência norte-america-
na no continente sul-americano), conforme noticiou a 
correspondente do Clarín em Washington em 19 de 
agosto.

Da aprovaçÃo parlamentar e da natureza das 
operações

Em 26 de maio, o Congresso do Paraguai apro-
vou a realização de 13 exercícios militares conjuntos 
com forças norte-americanas até dezembro de 2006. 
A imunidade Jurídica concedida pelo Senado para-
guaio ao contingente de 327 marines causa espécie 
porque o Paraguai, assim como os demais integrantes 
do bloco, aderiram ao Tratado de Roma que instituiu a 
Corte Internacional Penal, que os Estados Unidos não 
reconhecem. Caso se registre algum incidente, policial 
ou de outra natureza litigiosa, envolvendo nacionais e 
estrangeiros dessa espécie, o Paraguai não poderá 
julgá-los. É a primeira vez em sua história que o Pa-
raguai concede essa crucial cláusula de “imunidade” 
a estrangeiros, cláusula que todos os demais países 
da região consideram “inaceitável”.

Sobre a natureza e objetivos das operações há 
versões diversas e até divergentes. Em 2 de agosto, 
com o título Missão dos EUA busca controlar recursos, 
a agência Ansa divulgou matéria sobre a nova presença 
militar no Paraguai e mencionou a possível existência 
de uma agenda oculta de Washington para controlar 
os recursos naturais da região e obstruir o Mercosul. 
“Elo mais frágil da região, a nação guarani constitui a 
via mais fácil para a intromissão norte-americana na 
rede econômica do Mercosul”, dizia a matéria a res-
peito da Operação Medrete Canindeyú 2005. Na se-
mana anterior, o presidente de Cuba tinha denunciado 

a presença militar dos EUA no Paraguai dizendo que 
teria, entre outros propósitos, a finalidade de fragilizar 
politicamente a região.

Em 3 de agosto, o embaixador de Washington 
em Assunção afirmou que “a missão” tem caráter 
“humanitário” e não militar. Declarou também que seu 
país está em vias de doar US$25 milhões ao Para-
guai para “fins assistenciais” e negou a instalação de 
qualquer base militar permanente. Em Nova Iorque, 
entre 16 e 17 de setembro, a ministra paraguaia, Lei-
la Rachid, falou que os exercícios militares conjuntos 
começaram em 1943 e “a única diferença que existe 
atualmente é que aprovamos (o Congresso aprovou) 
um pacote de 13 exercícios (...) para evitar que algum 
treinamento tivesse de ser cancelado pela demora 
em sua aprovação”. Disse à ministra que os exercidos 
são temporários e os grupos que chegam ao Paraguai 
nunca superam 25 pessoas; destacou que “médicos 
americanos” fazem parte da missão para atender a 
populações carentes.

“São exercícios combinados com membros das 
forças especiais dos EUA e das Forças Armadas do 
Paraguai. Um é chamado Medrete, que é de assis-
tência médica e odontológica. Outro é uma visita ao 
Comando Sul. Depois, há uma imersão cultural entre 
membros da Academia Militar de West Point (EUA) e 
da Academia Militar do Paraguai, em Capiatá”, afirmou 
em entrevista à Folha de São Paulo (Caderno Mundo, 
2-10-O5, A 33) o vice-presidente do Senado e da Co-
missão de Relações Exteriores do Paraguai, senador 
Alejandro Velásquez Ugarte. Para o representante do 
Partido Cobrado, ao aliar-se com os EUA em questões 
de cooperação militar, o Paraguai busca abrir novas 
vias e formas de comércio “que não se concretizaram 
no âmbito do Mercosul”.

Sobre o lugar escolhido
A localidade de Mariscal Estigarribia, a 200 

quilômetros da fronteira com a Bolívia, povoada por 
escassos 2 mil camponeses, dispõe de uma pista de 
aterrissagem muito especial. Construída nos anos 80 
(quando o governo paraguaio manejava a hipótese de 
uma nova guerra com a Bolívia) e reformada na déca-
da seguinte, a pista de 3.680m de comprimento e 75m 
de largura tem capacidade para atender aparelhos de 
grande porte.

Mariscal está inserto “no eixo do continente ame-
ricano” e é, portanto, “um local estratégico” tanto do 
ponto de vista comercial quanto militar, disse fonte mi-
litar paraguaia (Folha de São Paulo, 2-10-05 A 33).

Para Horácio Galeano Perrone, analista para-
guaio do Núcleo de Estudos Estratégicos, a intenção 
dos EUA é usar o Paraguai como reserva estratégica 
e poder, assim, intervir na região sem a necessidade 
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de ter uma base permanente. Galeano, que foi diretor 
do Conselho de Segurança Nacional do governo Wa-
smosy (primeiro presidente civil eleito em 182 anos 
de vida independente do país) opina que, por ser o 
Paraguai o país “de mais baixa institucionalidade da 
região” e por constituir – na percepção norte-ameri-
cana – “a ameaça mais séria para a América do Sul” 
(depois da Colômbia), Washington ressuscitou o plano 
que sempre teve para a nação guarani, ou seja, “de 
que o Paraguai seja como o antigo Panamá”.

“Os EUA sempre tiveram interesse em Mariscal 
por ter o local duas qualidades. A pista é operacionali-
zável durante 360 dias ao ano, um dos únicos lugares 
da América Latina com essas condições” e permite 
que, em avião de combate, chegue-se a São Paulo, 
Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima e La Paz em me-
nos de duas horas.

No entanto, “os Estados Unidos não vão pôr uma 
base com 5 mil homens porque custa muito; mas vão 
colocar radares, visualização por satélite, podem ter 40 
a 50 homens para cuidar da plataforma e, em qualquer 
momento, operar daí. Isso em médio prazo. No curto 
prazo, a estratégia é de treinamento. Nunca tivemos 
uma missão tão grande como agora. Outra prioridade 
é Ciudad Del Este que, para eles, é um santuário fi-
nanceiro do terrorismo” e, por isso, constitui “ameaça 
hemisférica para os Estados Unidos”, disse Galeano 
(FSP 2-10-05).

Extenso informe do Centro de Inteligência do 
Exército com um “mapeamento” da “presença dos EUA 
na América do Sul” foi divulgado na Argentina em come-
ços deste ano. Segundo esse corpo de inteligência, há 
várias pistas construídas por militares estadunidenses 
em localidades próximas ao Brasil, como Pedro Juan 
Caballero, Salto del Guaíra e Coronel Oviedo.

Do poder da “influência” e da Influência da poder

Os Estados Unidos nunca descuidaram do (assim 
agora chamado) soft power que, em resumidas contas, 
nada mais é que uma cuidadosamente planejada polí-
tica cultural de exportação de seus valores para a testo 
do mundo via mídia e intercâmbios os mais variados. 
Menos ainda descuidaram de combiná-lo com o hard 
power (“uso da força” – “fator militar”), por mais que 
de suas academias se exportassem doutrinas apre-
goando a obsolescência das forças armadas em um 
mundo “agora regido pela interdependência e ascensão 
da sociedade da informação e do conhecimento”. Ali-
ás, os EUA são useiros e vezeiros na arte de exportar 
doutrinas que eles não praticam. As relações dos pa-
íses latino-americanos com os EUA contêm mostras 
eloqüentes da “eficaz” combinação de instrumentos 
de “persuasão” e “imposição” de seus interesses. Na 

realidade social e política, essas noções são indissoci-
áveis: soft é hard e vice-versa; o soft produz a imagem 
do hard e entra em ação só com a imagem (projeção 
de interesses, promessas) sem que necessariamente 
tenha que atuar “materialmente”.

Galeano chama a atenção para o fato de que, se 
bem a presença física é pequena, a influência norte-
americana entre os militares paraguaios é predominan-
te. “O militar paraguaio pensa que a melhor aliança é 
com os EUA” e ainda que historicamente o Brasil tenha 
presença importante “na forma de condução e organi-
zação” das Forças Armadas daquele país, os Estados 
Unidos têm maior “influência política”. Segundo essa 
fonte, a consciência dos altos comandos paraguaios 
é a de que não podem contrariar ou enfrentar-se aos 
interesses norte-americanos. “Nossos militares não 
estão em condições de desenvolver uma doutrina 
como a de Chavéz (Presidente da Venezuela)”, afir-
mou Galeano.

“Na verdade, o que está em causa não é uma 
ameaça militar, mas a possibilidade de desarticulação 
do precário processo de integração regional. Indepen-
dentemente dos atritos políticos que acarretaria, em 
termos estritamente militares, uma base local teria 
para o Pentágono um caráter muito mais simbólico do 
que o de uma ameaça real aos países vizinhos – tanto 
pela escassez de forças terrestres para guarnecê-la (e 
o conflito no Iraque está demonstrando os limites da 
possibilidade de controle de uma grande região hostil 
à presença delas), como pela própria posição mediter-
rânea do Paraguai”, opinam especialistas brasileiros.

“O problema é político e econômico. O fato é que 
há no Paraguai uma crescente insatisfação com a in-
tegração regional, cujos benefícios para o país têm 
deixado muito a desejar. Neste particular, a responsa-
bilidade maior cabe ao Brasil, cujas elites dirigentes se 
obstinam em aferrar-se a políticas que privilegiam o 
rentismo financeiro, em detrimento da economia real. 
Semelhante orientação – concentradora de renda, an-
tiprodutiva e desintegradora – é incompatível com uma 
integração efetiva, que não pode prescindir de uma 
retomada real do desenvolvimento sócio-econômico 
brasileiro. Além do descontentamento paraguaio, essa 
inclinação rentista está na raiz dos desencontros com 
a Argentina (vide a falta de apoio oficial brasileiro à 
reestruturação da dívida pública capitaneada pelo mi-
nistro Roberto Lavagna) e da igualmente preocupante 
irritação boliviana com as atividades da Petrobrás no 
país. Assim, sem uma efetiva mudança de rumo na 
política econômica de Brasília, a já travada integra-
ção regional terá as suas possibilidades ainda mais 
reduzidas”, aponta matéria de opinião publicada em 
O Globo de 23 de setembro.
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No tocante ao Paraguai, salta aos olhos que o 
país precisa receber dos sócios maiores do Mercosul 
um tratamento análogo – guardadas as proporções, ao 
proporcionado pela União Européia aos países ibéri-
cos e à Grécia, com investimentos de qualidade para a 
modernização de sua economia. Além disto, é urgente 
uma solução para o dilema das bilionárias dívidas de 
construção e operação das usinas hidrelétricas bina-
cionais de Itaipu e Yacireta cujo serviço estrangula 
de forma brutal a capacidade financeira do governo 
paraguaio e constitui uma das principais causas da 
insatisfação local com os vizinhos.

Os paraguaios acusam o Brasil de manter ar-
tificialmente baixas as tarifas de Itaipu, que produz 
o equivalente a 25% do consumo brasileiro. Querem 
reajuste e liberdade para comercializar parte dessa 
energia com outros países. Também hostilizam pro-
dutores rurais de origem brasileira e argentina, que 
acusam de vilões ambientais. As exportações de lá 
para o Brasil caíram 26,5% em 2004, e continuam em 
queda. Até julho, o déficit comercial com o Brasil pas-
sou dos US$ 300 milhões.

Por fim, enquanto organizações sociais do Para-
guai anunciavam a realização de protestos e o início 
de uma “campanha pela soberania”, o vice-presiden-
te Luis Castiglioni confirmava a presença no país de 
agentes do serviço secreto norte-americano e a aber-
tura, em novembro próximo, de um escritório do FBI 
em Assunção.

No Congresso brasileiro cresce a preocupação. 
Pela Resolução nº 60 de 2005 do Senado Federal (Di-
ário Oficial da União Seção 1 – 22-9-2005, Página 
1) foi instituído o Grupo Parlamentar Brasil-Paraguai 
como serviço de cooperação interparlamentar para 
incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre 
seus Poderes Legislativos.

Encantado com notícias favoráveis ao Governo 
publicadas no New York Times – o jornal cujo corres-
pondente o governo Lula quis expulsar do País por 
ofensas ao presidente da República – o ministro Amo-
rim se equivoca, porém, ao atribuir os últimos atritos 
a maldades da imprensa regional. Há uma crise real 
de relacionamento.

2 – Comunidade Sul Americana de Nações

Em dezembro de 2004, os Presidentes da Repú-
blica dos Países Membros e Associados do Mercosul, 
dos Países da Comunidade Andina de Nações, do 
Suriname e da Guiana assinaram declaração onde se 
comprometiam a dar andamento a um projeto de inte-
gração física, energética e política da América do Sul, 
criando a Comunidade Sul Americana das Nações. Os 
membros da nova comunidade depararam-se de ime-

diato com três desafios, sendo eles, a convergência 
das instituições de Integração já existentes no Merco-
sul e Comunidade Andina; a união dos países fisica-
mente por projetos de infra-estrutura, e a resolução 
do problema de financiamento desses projetos. Des-
de o início de 2005, os chanceleres da região têm-se 
munido para dar forma ao projeto de Integração. Seu 
objetivo principal é trabalhar os aspectos que dificul-
tam a integração.

Os Presidentes Hugo Chavéz, da Venezuela, e 
Tabaré Vasquez, do Uruguai, escreveram carta, divul-
gada pelo jornal Folha de S. Paulo na edição do dia 
28 de setembro, na qual classificam a Comunidade 
Sul Americana de Nações como a oportunidade de dar 
continuidade ao trabalho iniciado por Simán Bolívar e 
José Artigas, precursores do projeto de Integração na 
América do Sul. No texto, encaminhado aos demais 
chefes de estado, os presidentes propuseram a cria-
ção de uma “Comissão Sul” responsável por: (1) propor 
nome que defina o processo de integração; (2) consi-
derar e analisar o tipo de organização sobre a qual a 
unidade sul americana deveria se fundar; (3) figurar 
como espaço comum de reflexão sobre os conteúdos 
do processo de integração em termos dos objetivos 
concretos de curto, médio e longo prazo, bem como sua 
capacidade de cumprimento; (4) trabalhar para comba-
ter a pobreza, integrando recursos e esforços em um 
plano de emergência social para construir a autentica 
cidadania sul americana; (5) explorar possibilidades de 
consolidar uma aliança estratégica a fim de aproveitar 
os recursos disponíveis; e (6) estudar os passos ne-
cessários para a criação de um banco do sul.

A 1ª Reunião da Comunidade Sul Americana de 
Nações foi realizada no dia 30 de setembro, sob a co-
ordenação do Ministério das Relações Exteriores, em 
Brasília. Estiveram presentes os Presidentes Alejan-
dro Toledo (Peru), Eduardo Rodriguez (Bolívia), Hugo 
Chavéz (Venezuela), Ricardo Lagos (Chile), Alfredo 
Palácios (Equador), e Nicanor Duarte Frutos (Para-
guai), além do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, 
anfitrião. O Presidente Nestor Kirchner (Argentina) 
chegou a Brasília no dia 29 de setembro, à noite, quan-
do assinou acordo bilateral na área energética com o 
Presidente Hugo Chavéz da Venezuela, e participou 
do jantar oficial de abertura do evento. Contudo, Kir-
chner retomou à Argentina na manhã do dia 30, antes 
de iniciados os trabalhos. Os presidentes da Colômbia, 
Guiana, Suriname e Uruguai não compareceram mas 
enviaram representantes.

Com exceção do Brasil, país sede, apenas o Pa-
raguai participou de todas as atividades do encontro. 
O fato deixou transparecer, mais uma vez, as posições 
Argentinas e Uruguaias sobre a criação da Comunida-
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de. A primeira só admite pensar na formação de um 
novo bloco após avançar no Mercosul; e o segundo vê 
a formação da Comunidade como uma tentativa de li-
derança hegemônica do Brasil na América do Sul.

A reunião de Brasília foi precedida por uma reu-
nião de Ministros de Energia, realizada em Caracas, 
no início de setembro, onde foram discutidos projetos 
de integração energética. Outros encontros também 
tiveram lugar em Brasília a fim de definir as posições e 
o texto da declaração final a ser assinada na Cúpula de 
Chefes de Estado. A Comissão Parlamentar Conjunta 
do Mercosul aproveitou a oportunidade para reunir os 
Parlamentares do Mercosul e do Parlamento Andino 
com o objetivo de apresentar, aos Chefes de Estado, 
a posição do legislativo frente ao tema.

No final dos trabalhos foram aprovados, os se-
guintes documentos: Declaração Presidencial e Agenda 
Prioritária; Programa de Ação de 30 itens, declarações 
sobre “A Convergência dos Processos de Integração 
da América do Sul” e “Integração na Área de Infra-es-
trutura”. O presidente Venezuelano criticou o conteú-
do dos documentos alegando que mais uma vez se 
aprovavam documentos inócuos de trabalho, ou seja, 
uma agenda de trabalho sem datas definidas e pas-
sos concretos.

Diante das críticas do Presidente Hugo Chavéz, o 
Presidente Lula que acabara de receber a Presidência 
Pro Tempore do bloco, comprometeu-se a solicitar às 
secretarias técnicas do Mercosul, ALADI e CAN que 
preparem estudos sobre a convergência dos Acordos 
de Complementação Econômica entre os países da 
região, no primeiro semestre de 2006.

Finalizando as atividades, os presentes concor-
daram em dar ênfase ao aperfeiçoamento da área 
de livre comércio sul-americana com a convergência 
progressiva da união Mercosul-CAN e outros acordos 
comerciais da região; os esforços da Comunidade 
Sul Americana das Nações devem ser voltados para 
a melhoria da qualidade de vida e redução das assi-
metrias existentes.

3 – Calçados – As Razões de cada País

Desde 1º de setembro, vigora na Argentina um 
regime de licenças não automáticas para importações 
de mercadorias, como calçados e brinquedos, que pre-
judicam setores industriais domésticos (Resolução nº 
486/2005). O setor de calçados brasileiros protestou e 
continua solicitando Intermediações governamentais 
diversas para que sejam liberadas cargas detidas nas 
alfândegas argentinas, de modo a que possam che-
gar ao mercado interno daquele país até 20 de outu-
bro próximo algo próximo a 700 mil pares de sapatos 
feitos no Brasil.

A decisão do governo Kirchner de estabelecer 
licenças não automáticas para a importação de cal-
çados faz parte de um acordo fechado em julho entre 
o Brasil e a Argentina depois de cinco meses de ne-
gociações. Segundo Ivan Ramalho (MIDC), o acordo 
– que foi negociado com a participação dos setores 
calçadistas dos dois países, prevê que o Brasil man-
terá as vendas em patamares não discordantes “da 
série histórica das exportações”. O montante (entre 
13 e 15 milhões de pares) foi considerado satisfatório 
pelos exportadores brasileiros.

Frente à possibilidade de um acréscimo das expor-
tações de calçados de outros países para a Argentina 
(leia-se “cuidado com a China”), atendia interesses do 
setor brasileiro que o governo argentino passasse a 
“monitorar todas as suas importações de calçados por 
meio de licenças não automáticas”, afirmou Ramalho 
(cf. O Estado de São Paulo, 1-9-05, Limitação à venda 
de calçados já era prevista).

Mas, em 27 de setembro, empresários gaúchos 
pediram ao governo brasileiro que intercedesse junto 
ao colega da Argentina para liberar a entrada de 700 
mil pares de calçados que estão, há semanas, em ca-
minhões detidos nas alfândegas. Os brasileiros pre-
tendem lograr a liberação antes de 20 de outubro (Dia 
das Mães na Argentina), porque nessa data o comér-
cio do vizinho país acusa vendas quase tão elevadas 
quanto no Natal. Os calçados brasileiros em questão 
foram, em sua maioria, encomendados no primeiro 
semestre deste ano, mas a Resolução nº 486/2005 
exige certificados para cada fatura de produto impor-
tado pelos argentinos.

Antes da medida, segundo fonte empresarial 
brasileira, os importadores argentinos levavam no 
máximo 30 dias para obter uma liberação de compra 
com validade de quatro meses, tempo suficiente para 
cobrir uma coleção inteira. Agora, cada fatura precisa 
de uma licença específica (válida por dois meses) e o 
tempo necessário à emissão passou a ser estimado 
em pelo menos 60 dias.

Em 13 de setembro, a Abicalçados pediu ao Se-
cretário de Comércio Exterior e ministro interino de 
Desenvolvimento, Ivan Ramalho, que solicitasse à Ar-
gentina um “período de ajustamento” de 60 dias, inter-
valo no qual as novas regras não se aplicariam sobre 
os negócios acertados antes de setembro.

O acordo com a Argentina, segundo fonte do setor 
brasileiro, “não está escrito, mas deve ser cumprido”. O 
presidente da Câmara de Produção e Comércio Inter-
nacional de Calçados e Afins da Argentina (Capcica), 
Juan Dumas, que representa os maiores importadores 
locais, afirmou que a entidade por ele presidida entra-
ria com um processo na Justiça para tentar conseguir 
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uma liminar que liberasse o trânsito dos caminhões. 
Segundo Dumas, o pedido à Justiça Argentina se ba-
seia em uma decisão do tribunal Arbitral do Mercosul 
que, em abril de 1999, considerou ilegal a imposição 
pelo Brasil do licenciamento não automático para uma 
série de produtos argentinos, incluindo os lácteos.

Por sua vez, os empresários argentinos do setor 
de calçados reclamam há sete anos que o país é alvo 
de uma invasão de calçados provenientes do Brasil, que 
estão “depredando” a indústria local. Em nota divulgada 
no dia 27 de setembro, a Confederación General Econô-
mica – CGE, que reúne pequenas e médias empresas 
argentinas, solicita que os brasileiros compreendam 
que a Argentina precisa das atuais restrições. De acor-
do com Marcelo Fernández, presidente da CGE, “áreas 
específicas do governo de Kirchner, como a Secretaria 
de Indústria, Alfândega e Chancelaria, tomaram a firme 
decisão de defender a indústria argentina”.

Fernández argumentou que se a Argentina per-
mitir a entrada dos 700 mil pares de sapatos enviados 
pelo Brasil, ao valor da compra de 2 milhões e 500 mil 
dólares deve-se somar o custo social “pela perda de 
600 postos de trabalho”.

Nota publicada no El Clarin (5-9-05) reitera a 
informação de que toda a ação argentina de “caráter 
preventivo” com relação aos calçados “foi consensua-
da com as autoridades brasileiras” porque o ingresso 
da mercadoria brasileira estaria superando em 2 mi-
lhões de pares as previsões feitas pelo Palácio de Ha-
cienda. A explicação oficial da Argentina “não ocultou 
a vontade de proteger o setor” e implica que, para o 
governo, o atual tipo de câmbio não seria competitivo 
ou, então, os dois países alvos de cuidados especiais 
(a China e o Brasil) subsidiam ou vendem a preços 
de dumping no mercado internacional. Mas o menor 
preço dos produtos brasileiros ou chineses também 
pode ser explicado pela maior produtividade e escala 
desses países. A nota, assinada pelo economista Da-
niel Muchnik, informa que com relação a dezembro de 
2001, o tipo de câmbio real argentino incrementou-se 
em 168% com respeito ao curo, 129% frente ao real, 
119% contra o peso chileno e 95% contra o dólar.

Em mensagem eletrônica distribuída às empre-
sas filiadas, a Associação Brasileira das Indústrias de 
Calçados (ABICALÇADOS) Informou que “mantida a 
intransigência argentina”, o setor poderá recorrer ao 
Tribunal Arbitral do Mercosul, mas lembra que “serão 
perdidos alguns meses” entre a petição e a decisão 
final, causando prejuízo elevado às empresas expor-
tadoras. A associação pediu a intermediação do ne-
gociador brasileiro pelo MIDC, Ivan Ramalho, para 
que os argentinos concedam à liberação dos calçados 
encomendados antes da vigência da nova norma sem 

a necessidade de esperar pela emissão da licença de 
importação (cf. Valor Econômico, 20-9-O5).

A Argentina é o terceiro maior destino das expor-
tações brasileiras do setor calçadista.

Apesar do conflito, o caso dos calçados não es-
taria na agenda do encontro dos presidentes Lula e 
Kirchner, em 30 de novembro. Nessa data, comemora-
se o Dia da Amizade Brasileiro-Argentina.

Em 2004, o Brasil exportou 15 milhões 300 mil 
pares de calçados para a Argentina. A cota negociada 
entre os dois países era de 12 milhões e 500 mil, mas 
os brasileiros conseguiram exportar quase 3 milhões de 
pares a mais porque no acordo tinha-se estipulado 12:5 
milhões de “calçados de couro” e aquele excedente foi 
de calçados de borracha (havaianas, principalmente). 
Na ocasião, os argentinos protestaram, mas foi em vão 
porque o descuido foi de seus negociadores.

4 – Atividades da Presidência Pro Tempore Uru-
guaia (PPTU)

O Presidente Tabaré Vasquez, em exercício da 
Presidência Pro Tempore do Mercosul pelo Uruguai, 
vem demonstrado especial preocupação com duas 
questões centrais para o futuro do bloco: (1) a redução 
das assimetrias entre os países e conseqüentemente a 
maior participação dos países pequenos; (2) e uma maior 
inclusão dos atores sociais no processo decisório.

Nesse sentido, duas linhas de ação foram tra-
çadas. A primeira leva adiante as discussões sobre o 
Parlamento do Mercosul à medida que sua operacio-
nalização ajudará a minimizar o problema do déficit 
institucional do bloco e trará maior legitimidade para 
suas decisões. A segunda é a tentativa de envolvimen-
to de empresários e trabalhadores da região para de-
finir as políticas sociais e trabalhistas do bloco. Entre 
os 24 e 28 de setembro, reuniram-se em Montevidéu 
membros do Grupo de Alto Nível Estratégias Merco-
sul de Crescimento do Emprego, criado em 2004, que 
conta com a participação de ministérios responsáveis 
pelas políticas econômicas, industriais, trabalhistas e 
sociais dos países membros, junto com organizações 
da sociedade civil.

Ao assumir a PPT em junho passado, o presi-
dente uruguaio informou que não pretendia economi-
zar esforços para que a questão institucional do bloco 
adquirisse um maior dinamismo, fazendo com que o 
Mercosul supere seu estado atual de paralisação.

5 – Atividades da Representação Brasileira na 
Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul 
(CPCM)

5.1 Resultados da Reunião Ordinária
A Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul 

realizou reunião ordinária, dia 15 de setembro último, 
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no plenário 19 da Ala Senador Alexandre Costa, no 
Senado Federal.

Na ocasião, os parlamentares membros aprova-
ram parecer favorável ao Projeto de Lei nº 5.290/05, do 
Poder Executivo, que autoriza o Governo brasileiro a 
doar R$20 milhões ao Paraguai para a modernização 
da administração tributária, aduaneira, e a redução de 
desequilíbrios locais. Os recursos serão, futuramente, 
liberados pelo Ministério da Fazenda, o projeto, que 
tramita em caráter conclusivo, seguiu para as comis-
sões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional; 
de Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania.

Outras duas proposições em pauta também re-
ceberam parecer favorável: o texto do acordo de coo-
peração com o Uruguai para o combate ao tráfego de 
aviões envolvidos em atividades ilícitas como o con-
trabando de armas e o narcotráfico, encaminhado ao 
Congresso Nacional pela Mensagem nº 160/05; e o 
Projeto de Lei nº 2.453/03 que permite a redução, de 
dois terços para a metade, da tripulação nacional em 
embarcações brasileiras quando incluídos tripulantes 
provenientes de países do bloco.

Na abertura dos trabalhos, o Senador Sérgio 
Zambiasi, Presidente da Representação Brasileira, 
demonstrou preocupação em relação às freqüentes 
notícias publicadas pela mídia impressa sobre das ne-
gociações de cooperação militar, em andamento, entre 
o Paraguai e os Estados Unidos. Os presentes decidi-
ram encaminhar à Embaixada do Paraguai, em Brasília, 
uma manifestação formal externando sua preocupação 
com os possíveis desdobramentos do tema.

O Deputado Dr. Rosinha apresentou, extra pau-
ta, requerimento que propõe convite ao Ministro da 
Fazenda, Antônio Palocci, para explicar a proposta de 
ampliação da abertura comercial do país, a ser sub-
metida à Organização Mundial do Comércio (OMC), 
em sua próxima reunião. O deputado sugeriu ainda a 
participação no debate de um representante do Minis-
tério das Relações Exteriores.

Foram recebidas pela CPC três novas proposições 
e designados membros para relatar, sendo elas:

1) Mensagem nº 389/2005: Submete ao 
Congresso Nacional, o texto do Acordo Macro 
sobre Cooperação em Matérias de Segurança 
Regional entre os Estados Partes do Mercosul 
Bolívia e Chile, celebrado em Belo Horizonte, 
em 16 de dezembro de 2004. Designado re-
lator Deputado Dr. Rosinha;

2) Mensagem n° 498/2005: Submete ao 
Congresso Nacional, o texto do Acordo Qua-
dro sobre Cooperação em Matéria de Segu-
rança Regional entre os Estados Partes do 

Mercosul, celebrado em Belo Horizonte, em 
16 de dezembro de 2004. Designado relator 
Leodegar Tiscoski;

3) Mensagem nº 526/2005: Submete à 
consideração do Congresso Nacional o texto 
do Acordo de Cooperação entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e a Repú-
blica Argentina relativo à cooperação entre 
suas autoridades de defesa da concorrência 
na aplicação de suas leis de concorrência, 
celebrado em Buenos Aires, em 16 de outu-
bro de 2003.

Designado relator Deputado Celso Russoman-
no.

O resultado da reunião, bem como o acompanha-
mento do andamento das proposições na Câmara e 
Senado, já estão disponíveis na página da comissão 
www.camara.gov.br/mercosul.

5.2 Publicações
Constituição dos Países Membros e Associados 
do Mercosul

A Comissão do Mercosul publicará, em breve, 
em parceria com a Câmara dos Deputados, obra con-
tendo os tetos constitucionais dos países membros e 
associados do Mercosul. A obra, que em sua primeira 
edição teve excelente acolhida e repercussão junto a 
seu público alvo, contará agora com dois volumes. O 
primeiro traz como conteúdo o Tratado de Assunção 
– protocolo de estruturação do Mercosul – e as Consti-
tuições dos países fundadores (Argentina, Brasil, Para-
guai e Uruguai). O segundo, com as Constituições dos 
países associados e seus respectivos instrumentos de 
adesão à condição de Estados Associados do Bloco.

5.3 Encontro da Comissão Parlamentar Conjunta 
e Parlamento Andino

Entre os dias 29 e 30 de setembro, a Comissão 
Parlamentar Conjunta do Mercosul promoveu encontro 
reunindo parlamentares do Mercosul (países membros 
e associados) e da Comunidade Andina nas depen-
dências do Senado Federal. O Parlamento do Mercosul 
esteve novamente em pauta. Dessa vez, os presentes 
buscaram consenso em torno do critério de participa-
ção parlamentar de cada país. O Governo do Paraguai 
resiste à criação de um parlamento com representação 
proporcional à população de cada país. Alega-se que 
o critério beneficiaria o Brasil e a Argentina, por serem 
os maiores países do Bloco.

Os parlamentares presentes à reunião tiveram 
oportunidade de participar, como observadores, na 
Reunião de Chefes de Estado da Comunidade Sul-
americana de Nações, promovida pelo Ministério das 
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Relações Exteriores. Na ocasião entregaram documento 
denominado “Priorizando uma Agenda de Convergên-
cia para a Comunidade Sul-Americana de Nações”, 
elaborado durante o encontro no Senado Federal. 
Este documento é uma declaração conjunta de apoio 
ao processo de integração regional, que contém 25 
pontos contemplando as questões institucionais, polí-
ticas, sociais, comerciais, de política exterior e social, 
pelo qual os signatários ratificam o compromisso de 
consolidar a construção da Comunidade Sul-Ameri-
cana de Nações.

5.4 Acompanhamento de Proposições no Congres-
so Nacional

No Senado Federal – Transformados em Norma Ju-
rídica

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 353/2005

Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional.
Ementa: Aprova o texto do Acordo sobre Regularização 
Migratória Interna de Cidadãos do Mercosul, Bolívia 
e Chile, celebrado por ocasião da XXIII Reunião do 
Conselho do Mercado Comum, realizada em Brasília, 
nos dias 5 e 6 de dezembro de 2002.
26-9-2005 – Transformado em norma: Decreto Legis-
lativo nº 923, de 2005.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 354/2005

Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional.
Ementa: Aprova o texto do Protocolo de Integração 
Educacional para a Formação de Recursos Humanos 
no Nível de Pós-Graduação entre os Estados Partes 
do Mercosul e da República da Bolívia, assinado em 
Brasília, 5 de dezembro de 2002.
26-9-2005 – Transformado em norma: Decreto Legis-
lativo nº 924, DE 2005.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 355/2005
Autor: Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional.
Ementa: Aprova o texto do Acordo sobre Residência 
para Nacionais dos Estados Partes do Mercado Co-
mum do Sul – Mercosul, Bolívia e Chile, celebrado por 
ocasião da XXIII Reunião do Conselho do Mercado 
Comum, realizada em Brasília, nos dias 5 e 6 de de-
zembro de 2002.
26-9-2005 – Transformado em norma: Decreto Legis-
lativo nº 925, DE 2005.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 358/2005

AUTOR: Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional.
EMENTA: Aprova os textos da “Lista de Compromissos 
Específicos Iniciais” do Brasil, aprovada pela Decisão 
nº 9/98 do Conselho do Mercado Comum do Sul, em 
23 de julho de 1998, e a nova “Lista de Compromissos 
Específicos” do Brasil resultante da Primeira Rodada de 
Negociação de Compromissos Específicos em Matéria 
de Serviços, adotada pela Decisão nº 1/00 do Conse-
lho do Mercado Comum do Sul, em 29 de junho de 
2000. A Lista recém-aprovada amplia a oferta original 
em telecomunicações e substitui as páginas 14 a 19 
da “Lista de Compromissos Específicos Iniciais” ado-
tada em 1998. Ambas as Listas foram negociadas ao 
amparo do Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio 
de Serviços do Mercosul.
26-9-2005 – TRANSFORMADO EM NORMA: DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 926, DE 2005

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 365/2005
AUTOR: Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional.
EMENTA: Aprova o texto do Acordo sobre Regulari-
zação Migratória Interna de Cidadãos do Mercosul, 
celebrado por ocasião da XXIII Reunião do Conselho 
do Mercado Comum, realizada em Brasília, nos dias 
5 e 6 de dezembro de 2002.
26-9-2005 – TRANSFORMADO EM NORMA: DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 928, DE 2005

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 367/2005
AUTOR: Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional.
EMENTA: Aprova o texto do Acordo sobre Dispensa 
de Tradução para Documentos Administrativos para 
Efeitos de Imigração entre os Estados Partes do Mer-
cosul, celebrado em Florianópolis, em 15 de dezem-
bro de 2000.
9-9-2005 – TRANSFORMADO EM NORMA: DECRE-
TO LEGISLATIVO Nº 887, DE 2005

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74/2005
AUTOR: Externo – Presidência da República.
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a doar 6 (seis) 
aeronaves T-25 à Força Aérea Boliviana e 6 (seis) à 
Força Aérea Paraguaia.
26-9-2005 – TRANSFORMADO EM NORMA: LEI Nº 
11.181, DE 2005

Incluídos em Ordem do Dia do Senado Federal

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 359/2005
AUTOR: Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional.
EMENTA: Aprova o texto da Nova Lista de Compro-
missos Específicos do Brasil, resultante da Segunda 
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Rodada Negociadora de Compromissos Específicos 
em Matéria de Serviços, aprovada pela Decisão nº 
56/00 do Conselho do Mercado Comum do Sul, em 
14 de dezembro de 2000.
28-9-2005 – INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA DO SE-
NADO FEDERAL DE 18-10-2005

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 364/2005
AUTOR: Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional.
EMENTA: 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 5 de julho de 2002.
26-9-2005 – INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA DO SE-
NADO FEDERAL DE 19-10-2005

Câmara dos Deputados – em Tramitação

MENSAGEM Nº 179/2005

AUTOR: Poder Executivo.
EMENTA: Submete ao Congresso Nacional o texto do 
Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas 
entre os Estados do Mercosul, celebrado em Belo Ho-
rizonte, em 16 de dezembro de 2004.
DESPACHO: Comissão Parlamentar Conjunta do Mer-
cosul; Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional e Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD).
Aguardando relatório na Comissão Parlamentar Con-
junta do Mercosul

MENSAGEM Nº 389/2005

AUTOR: Poder Executivo.
EMENTA: Submete, ao Congresso Nacional, o texto 
do Acordo Macro sobre Cooperação em Matéria de 
Segurança Regional entre os Estados Partes do Mer-
cosul, Bolívia e Chile, celebrado em Belo Horizonte, 
em 16 de dezembro de 2004.
Aguardando relatório na Comissão Parlamentar Con-
junta do Mercosul

MENSAGEM Nº 498/2005

AUTOR: Poder Executivo.
EMENTA: Submete à consideração do Congresso Na-
cional o texto do Acordo Quadro sobre Cooperação 
em Matéria de Segurança Regional entre os Estados 
Partes do Mercosul, celebrado em Belo Horizonte, em 
16 de dezembro de 2004.
DESPACHO: Comissões Parlamentar Conjunta do Mer-
cosul; Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional; Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado; Comissão de Finanças e Tri-

butação (Art. 54 RICD) e Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Ad. 54 RICD).
Aguardando relatório na Comissão Parlamentar Con-
junta do Mercosul

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.380/2004

AUTOR: Comissão de Relações Exteriores e de De-
fesa Nacional.
EMENTA: Aprova o texto do Acordo sobre o Benefício 
da Justiça Gratuita e a Assistência Jurídica Gratuita 
entre os Estados Partes do Mercosul, a República do 
Chile, celebrado em Florianópolis, em 15 de dezem-
bro de 2000.
DESPACHO: Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Mérito e Art. 54, RICD)
Pronto para Ordem do Dia da Câmara dos Deputados.

O SR. JOSUÉ BENGTSON – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes 
de mais nada quero justificar meu voto na votação 
anterior. Acompanhei o meu partido.

Mas pedi a palavra, Sr. Presidente, para falar so-
bre a Convenção da Igreja do Evangelho Quadrangular, 
realizada no Estado do Pará na última semana, com 
a presença de 1.022 pastores e pastoras. Foi um en-
contro muito feliz, muito abençoado, que terminou na 
quinta-feira à noite com a consagração de 143 novos 
pastores e pastoras para o Ministério.

Parabéns à família quadrangular do Estado do 
Pará pela bela festa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. REINALDO BETÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. REINALDO BETÃO (PL – RJ. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, a dragagem do Porto de Niterói, ini-
ciada em agosto deste ano, deverá ser concluída até 
dezembro próximo. A estimativa é da Companhia Do-
cas do Rio de Janeiro, que está investindo 6 milhões 
de reais. Ao todo, serão retirados cerca de 400 mil me-
tros cúbicos de detritos do cais e do canal de acesso 
ao porto, o que aumentará a profundidade das águas 
para 8 metros, praticamente o dobro da medida atual. 
Até agora, já foram retirados mais de 100 mil metros 
cúbicos de dejetos.

No início de novembro, duas dragas serão incor-
poradas ao serviço, para agilizar as obras de dragagem. 
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Até o momento, o trabalho vem sendo feito por uma 
draga e embarcações de apoio. Há 25 anos o porto 
não passava por obras de dragagem. Naquela época, 
o calado era de 8 metros. 

De acordo com o gerente do porto de Niterói, 
Roberto Leoni, as duas empresas concessionárias 
do porto, a Nitport e a Nitshore, estão firmando con-
tratos de serviços a serem executados nos terminais 
arrendados. Só no primeiro contrato, firmado entre a 
Nitport e a Vecto, empresa norueguesa produtora de 
plataformas marítimas, serão gerados cerca de 900 
empregos diretos e quase 3 mil indiretos. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após a 
dragagem, não tenho dúvida de que o Porto de Niterói 
assumirá o papel que lhe cabe no contexto da logís-
tica de apoio às atividades offshore no País, dentro 
dos mais rígidos padrões internacionais de qualidade 
operacional e de proteção ambiental.

Sr. Presidente, o Porto de Angra dos Reis, ou-
tro porto estratégico para o Rio de Janeiro, também 
precisa de dragagem. Com mais 2 metros de calado 
ele ganharia o terceiro berço, o que dobraria sua ca-
pacidade. 

Faço um apelo ao Ministro dos Transportes, ao 
DNIT, à ANTAQ: invistam também no Porto de Angra 
dos Reis. Com a dragagem, o próprio bota-fora servirá 
para criar o terceiro berço. 

O porto da cidade do Rio de Janeiro, com 22 ber-
ços, é um dos maiores do Brasil e também precisa de 
mais investimentos, não só para dragagem. A Agenda 
Portos já destinou verba para esse fim, e o ISPS Code 
está fazendo obras de reforma e ampliação do porto, 
mas precisamos também do terceiro trilho, de bitola 
estreita, para facilitar a chegada das cargas de ferrovia 
tanto no Rio de Janeiro quanto em Sepetiba. Com essa 
medida vamos aumentar o escoamento da produção 
de grãos e de minério. Precisamos melhorar ainda mais 
nossas exportações, e o Estado do Rio de Janeiro está 
de braços abertos para atender à demanda. Temos 4 
portos em pleno funcionamento. Contamos agora com 
o apoio do Ministro dos Transportes.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ MENTOR – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOSÉ MENTOR (PT – SP. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, acompanhei a orientação do Partido dos Tra-
balhadores.

A SRA. LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT – SC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, também quero dar minha opinião, rápida, 
sobre a votação de domingo. 

Depois de 500 anos, o PFL está pela primeira vez 
fora do Governo. Ele está estranhando essa posição. 
Talvez por isso tenha tentado com o PSDB transfor-
mar o “não” em oposição ao Governo, como se não 
fossem responsáveis por todo esse exército de pobres 
que existe no Brasil, como se a violência tivesse co-
meçado hoje, como se não se lembrassem da invasão 
que matou tantos índios, negros e pobres, e continua 
matando. Estão tentando culpar este Governo por tudo 
de ruim que acontece no País, como se ele fosse o 
único responsável. 

É muito sério mentir para o povo. O referendo foi 
uma conquista da Constituição de 1988, é um direi-
to do povo brasileiro. Aliás, deveríamos fazer muitos 
referendos. Se o povo erra, assume a sua parcela de 
responsabilidade também. Poderíamos decidir ques-
tões como a dívida externa e as privatizações. Esse 
referendo criou um debate muito importante sobre 
mecanismos de participação popular. A Oposição quer 
é voltar para o poder, e fica dizendo que o Governo 
perdeu com o resultado da votação.

De fato quem decidiu foi o povo. O Governo nem 
foi para a imprensa fazer campanha. A decisão foi do 
povo, que é contra a violência e contra a fome. 

Defendo o referendo como instrumento da cons-
trução democrática que deve ser utilizado para temas 
polêmicos e como forma de reeducação do povo para 
a participação popular. Democracia não é só o voto, 
até porque muitas vezes se vota em corruptos. É pre-
ciso construir espaços para o debate, para a tomada 
de decisões. O referendo é um passo no aprendizado 
político. 

O PFL e o PSDB culpam o Lula e o PT pela 
chuva, pelo vento, pelo sol. Isso é ranço autoritário, 
preconceito social, ódio de classes, vontade de che-
gar ao poder para acabar com direitos que estamos 
defendendo. 

Vamos continuar lutando para que o povo bra-
sileiro, homens e mulheres, sejam cada vez mais ci-
dadãos.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência informa a todos aqueles que não votaram que 
a presença registrada no painel justifica o voto.

O SR. LUIZ BASSUMA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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DISCURSO DO SR. DEPUTADO LUIZ 
BASSUMA QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERÁ POSTERIORMENTE 
PUBLICADO.

O SR. COLBERT MARTINS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PPS – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, senhores que acompanham esta ses-
são, senhores funcionários, próximo ao Aeroporto de 
Salvador, a menos de 5 minutos da cidade de Lauro de 
Freitas, ontem, segunda-feira, pela manhã, 2 homens 
armados invadiram o Fórum da cidade e resgataram 
um preso que estava sendo ouvido pela Justiça. 

A juíza Leonides dos Santos Silva só teve tem-
po de se atirar no chão quando os 2 homens arma-
dos invadiram a sala na qual ela interrogava um preso 
no Fórum de Lauro de Freitas, próximo ao aeroporto, 
dentro de Salvador. O grupo, que tinha entre 10 e 12 
homens, resgatou o preso e fugiu. Os policiais afirmam 
ter pistas sobre o caso, mas se dizem intrigados com 
a ousadia dos meliantes. 

Ora, polícia não tem que ficar intrigada; polícia 
tem de agir e evitar situações como essa, em que um 
preso, levado por escolta – nitidamente insuficiente – ao 
Fórum, é seguido e de lá resgatado por seus compar-
sas durante a audiência, e a juíza, para proteger sua 
vida, foi obrigada a mergulhar no chão. Tudo isso por-
que não há na Bahia a proteção à Justiça.

Esse é o resultado do “não” no referendo. Na 
Bahia, o “não” foi para o Governador e para a polícia 
do Estado, e não para o Presidente Lula. A ineficiência 
na proteção da juíza e do preso não é responsabilidade 
do Governo Federal, mas, sim, do Governo Estadual, 
sobretudo da autoridade que comanda a segurança 
pública no Estado, o próprio Governador.

Também ontem, num bairro da periferia, uma po-
licial grávida foi gravemente ferida por tiros disparados 
por bandidos. 

Esse é o resultado do “não”. As pessoas que 
votaram “não” responderam à ineficiência do apare-
lho de segurança pública, que é responsabilidade do 
Governo Federal, dos Governos Estaduais e ainda de 
alguns Governos Municipais, que não assumem suas 
verdadeiras obrigações.

Sr. Presidente, a segurança pública é um dever 
do Estado. Vamos fiscalizar o orçamento da segurança 
pública dos Estados e do Governo Federal. Precisamos 
ter a idéia da importância do repasse dos recursos 
e do investimento em segurança pública, que é uma 
obrigação do Governo Estadual, para evitar situações 

como essa que ocorreu em Lauro de Freitas e outras 
que acontecem em boa parte da Bahia. 

O voto “não” destina-se especialmente ao Go-
verno do meu Estado, que é o responsável pela pro-
teção do povo.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Governa-
dor do Estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da 
Silveira, por intermédio do Secretário do Desenvolvi-
mento Regional de São Joaquim, Humberto Brighenti, 
lançou ontem, segunda-feira, dia 24, o edital de lici-
tação para execução da pavimentação asfáltica dos 
primeiros 7 quilômetros da Rodovia Anel da Maçã. O 
custo da pavimentação deverá ficar em torno de 4,6 
milhões de reais e será viabilizado com recursos do 
Fundo Social/SC.

No ato solene, o Governador do Estado fez pro-
nunciamento ao vivo pela Rádio Difusora de São Jo-
aquim.

Vale lembrar que este Deputado, ainda na qualida-
de de Secretário de Estado da Infra-estrutura, avançou 
com o processo por orientação do Governador. 

A Rodovia Anel da Maçã é uma das principais 
reivindicações dos fruticultores, pois pela estrada es-
coam 30% da produção de maçã do Município. A obra 
vai beneficiar em torno de 200 produtores, que nesse 
trecho não terão problemas com as trepidações durante 
o transporte, um dos principais fatores que afetam a 
qualidade da maçã. A estrada compreende o trecho da 
Rodovia Municipal SJ-050, que tem início na cidade, 
segue em direção à comunidade do Luizinho e passa 
pela localidade das Corujas.

Além disso, o Secretário do Desenvolvimento 
Regional, Humberto Brighenti, entregou, simbolica-
mente, a escritura do prédio do Colégio Cenecista à 
diretora da Escola de Educação Básica Rocha Pombo, 
Marilei das Graças Goulart Almeida, e ao Presidente 
da APP, Luiz Carlos Goulart da Silva. O prédio foi ad-
quirido pelo Governo do Estado pelo valor de 600 mil 
reais, dos quais 300 mil reais são do CENEC e 300 mil 
reais serão destinados à Prefeitura de São Joaquim. 
A Escola ainda não havia passado por reformas devi-
do ao prédio e ao terreno não serem de propriedade 
do Estado.

Um convênio para a implantação do projeto de ar-
tesanato foi também assinado pelo Secretário. O projeto, 
de 250 mil reais, tem a contrapartida de 125 mil reais 
do Governo do Estado e o restante será investido pelo 
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SEBRAE. Destinado aos artesões e aos potenciais ar-
tesões empreendedores dos Municípios que formam a 
Regional de São Joaquim, o projeto tem como objetivo 
promover o desenvolvimento sustentável por meio da 
capacitação em gestão de negócios, associativismo e 
produto, a partir da vocação e realidade de cada Mu-
nicípio. A expectativa é que de sejam capacitados até 
dezembro de 2006 cerca de 120 artesões.

O documentário Serra Catarinense – Território, 
Identidade, Memória Imagem e Futuro será apresenta-
do ao público. O trabalho é resultado de uma iniciativa 
que visa a desenvolver a comunicação comunitária nas 
cidades catarinenses, foi promovido pelo Projeto Meu 
Lugar, realizado pelo PNUD – Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento e foi produzido por 
moradores da Regional de São Joaquim.

Quero cumprimentar meus conterrâneos de São 
Joaquim, nas pessoas do Secretário Humberto Bri-
ghenti e de José Albus Schlichting, conhecido como 
Zezinho, Presidente da Câmara Municipal, na qual 
recentemente, com muito orgulho, fui honrado com o 
título de Cidadão Joaquinense. Desejo êxito em suas 
realizações ao Governo Luiz Henrique, que, indo ao 
encontro da bandeira do Plano da Descentralização, 
está efetivamente presente em todo o território ca-
tarinense, em parceria com a sociedade, buscando 
servi-la sempre.

Sr. Presidente, em Santa Catarina, estamos cada 
vez amadurecendo o projeto divulgado durante a campa-
nha eleitoral, chamado de Plano de Descentralização. 

Foram constituídas 30 Secretarias, cujas reivin-
dicações não serão mais decididas pela Secretária 
Central, mas por um conselho constituído em cada 
regional. Este é que decidirá sobre as prioridades, ca-
bendo ao Governo Estadual a liberação dos recursos, 
após esgotar a dotação de cada Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Regional.

Era o que tinha a dizer.
O SR. INALDO LEITÃO – Sr. Presidente, peço 

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. INALDO LEITÃO (PL – PB. Questão de 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mi-
nha questão de ordem foi formulada por escrito, mas 
tentarei fazer um resumo de seu conteúdo.

Estou tratando de um assunto que foi objeto da 
Consulta nº 8, de 2005, elaborada pelo Presidente des-
ta Casa e encaminhada à Comissão de Constituição 
e Justiça, formulada da seguinte forma: 

“Representação para perda de mandato 
de Deputado Federal, sobre a qual o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar tenha aprova-

do parecer no sentido da improcedência e/ou 
arquivamento, terá ou não que ser submeti-
da à apreciação do Plenário da Câmara dos 
Deputados?”

Nós respondemos a esta consulta na Comissão. 
O parecer foi aprovado e, em síntese, ficou decidido 
que o Conselho de Ética, quando argüir uma questão 
preliminar de inépcia, por exemplo, e decidir pelo seu 
arquivamento, a matéria não virá a plenário. Mas, na 
fase instrutória, havendo ou não sido julgada procedente 
a representação, com a penalidade aplicável ou pelo 
arquivamento, em qualquer caso, tendo sido iniciada 
a instrução, a matéria virá a plenário de qualquer ma-
neira, para votação pelos Srs. Parlamentares, na forma 
regimentalmente prevista. Identificamos um conflito de 
aplicação dessa norma no tempo, em virtude de situa-
ções que já tramitavam no Conselho de Ética.

Então, diante desse suposto conflito com o princí-
pio da anterioridade, da incidência da norma em função 
do tempo, da ocorrência do fato teoricamente punitivo 
e também do princípio da irretroatividade da lei, que só 
retroage para beneficiar o réu, entrego à Mesa essa 
questão de ordem por escrito, a fim de que ela se ma-
nifeste a respeito da decisão tomada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência recebe a questão de ordem de V.Exa. e 
vai estudá-la por meio de sua assessoria jurídica. Pos-
teriormente dará uma decisão.

O SR. CORIOLANO SALES – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (PFL – BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, farei rápida referência à Resolução nº 
7, de 18 de outubro deste ano, do Conselho Nacional 
de Justiça, que ampliou enormemente a possibilida-
de de ser utilizado o nepotismo no âmbito do Poder 
Judiciário. 

O Conselho Nacional de Justiça analisou a ma-
téria e decidiu por ampliar a vedação do nepotismo 
no Poder Judiciário, que, em âmbito federal, remonta 
a 1996, como sabemos, bem como já é prevista até 
em alguns Estados da Federação.

Entendeu o referido Conselho que a impossibili-
dade de nomeação de parentes de magistrados sem 
concurso público deriva diretamente da Constituição 
Federal, em especial dos princípios da moralidade e 
da impessoalidade.

Essa resolução, Sr. Presidente, assinada pelo Mi-
nistro Nelson Jobim, Presidente do Conselho e Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, está tendo grande 
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repercussão na sociedade brasileira de maneira geral 
e, em particular, no âmbito da classe dos advogados, 
da Magistratura, do Ministério Público, da família dos 
serventuários do Brasil. Os meios de comunicação têm 
divulgado essa decisão para todo o País. 

É salutar que isso esteja acontecendo, porque é 
preciso extinguir essa prática em todas as instâncias 
da sociedade brasileira, por se tratar de algo nefasto. 
Por exemplo, ela impede milhares de pessoas que fi-
zeram concurso público de ser recrutadas para prestar 
serviços no Poder Judiciário. 

Sr. Presidente, faço rápida e ligeira referência 
ao artigo do Dr. Alexandre de Moraes, ex-Secretário 
de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São 

Paulo, figura de escol do mundo jurídico e um dos 
representantes da sociedade brasileira no Conselho 
Nacional de Justiça. Neste artigo, cujo título é Veto ao 
Nepotismo, ele faz profunda análise dessa questão e 
dá idéia da importância do tema. 

Peço, Sr. Presidente, o registro nos Anais da 
Casa desse artigo do Dr. Alexandre de Moraes, que 
muito realça a questão que estamos analisando nesta 
Casa, objeto da Resolução nº 7, de 18 de outubro, em 
que se decidiu pela ampliação do veto ao nepotismo 
no Poder Judiciário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

ARTIGO A QUE REFERE O ORADOR
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O SR. JOÃO ALFREDO – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO ALFREDO (PSOL – CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, em que pese o meu partido, o Partido 
Socialismo e Liberdade, não ter tomado uma posição 
sobre o referendo do último dia 23, estivemos desde o 
início envolvidos na campanha pelo “sim”, participando 
ativamente da Frente Parlamentar por um Brasil sem 
Armas, inclusive no próprio Estado do Ceará, com o 
comitê do desarmamento da sociedade civil. 

Sr. Presidente, farei uma análise muito breve. 
Primeiro destaco a importância do referendo, instituto 
da democracia direta. Que ele não se cinja apenas ao 
episódio da compra de armas e munições, mas seja 
uma prática na nossa sociedade. Aliás, proposta que 
ora tramita na Comissão de Constituição e Justiça, da 
qual fui Relator na Comissão do Meio Ambiente, sobre 
a transposição de águas do Rio São Francisco, está 
para ser submetida à consulta popular.

Segundo, lamento que a campanha em prol do 
“sim” não tenha tido a capacidade de enfrentar algu-
mas falácias dos programas de rádio e televisão, com 
todo o respeito a quem defendeu a posição contrária, 
apresentadas pelos adeptos do “não”. 

Todos sabemos, e essa tem sido a leitura comum 
dos analistas políticos, dos cientistas sociais e antro-
pólogos, que o “não” está ligado a uma sensação de 
insegurança do povo explorado ao extremo pela campa-
nha publicitária do “não”, da frente pela legítima defesa, 
como se o cidadão resolvesse a falência do sistema 
de segurança pública armando-se. Essa lição tem de 
ser aprendida na crítica ao Governo Federal. 

Dados apresentados pelo jornal O Globo em sua 
edição de hoje são por si só gravíssima denúncia, pois, 
dos 647 milhões de reais do Orçamento destinados à 
área de segurança pública, foram aplicados pelo Go-
verno Federal apenas 54,7 milhões de reais, menos de 
8,5%. Enquanto isso, dos 176 bilhões de reais destina-
dos ao serviço da dívida pública federal, até o dia 15 
de outubro, já foram executados 109 bilhões de reais. 
Ou seja, para os banqueiros, para os especuladores, 
o superávit fiscal para garantir a renda mínima do ca-
pital, e para a segurança, para a agricultura, para a 
reforma agrária, os cortes de um governo submetido 
à lógica do Fundo Monetário Internacional.

Mas é preciso também dizer que os Governos 
Estaduais não têm investido nessa área. Portanto, é 
um momento importante, não para aceitarmos que a 
partir de agora se reveja o Estatuto do Desarmamento, 

porque a própria campanha do “não” o aplaudiu, mas 
para que façamos essa reflexão.

Finalmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nosso Estado, juntamente com o Estado de 
Pernambuco, deu uma boa votação ao “sim”. Quaren-
ta e cinco por cento dos cearenses disseram “sim” à 
proibição do comércio de armas de fogo e munições. 
Quero destacar com muita alegria a participação da 
sociedade civil ativa, por intermédio das igrejas, de 
militantes de organizações não-governamentais e de 
Parlamentares que se engajaram nessa campanha. 
Penso que estamos trabalhando por uma cultura de paz, 
justiça e não-violência e, em que pese a derrota que 
sofremos, o debate continua em aberto na sociedade. 
A segurança pública deve ser entendida num contexto 
mais geral. E, se hoje fomos derrotados com o “não”, 
a aplicação do estatuto já é uma vitória consagrada 
por esta Casa e aceita pela população.

O SR. ALEXANDRE SANTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PMDB – RJ. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o meu partido.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT – PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, inicialmente quero congratular-me 
com os companheiros do nosso Estado – Pernambu-
co, no referendo de domingo, foi o Estado com maior 
percentual de votos “sim” –, em especial com o Muni-
cípio por meio do qual sou filiado ao Partido dos Traba-
lhadores, Jaboatão dos Guararapes, a segunda mais 
importante cidade do Estado. Fomos uma das poucas 
cidades acima de 200 mil habitantes onde majoritaria-
mente a população defendeu a proibição do comércio 
de arma de fogo e munições no País, demonstrando 
seu espírito pacífico e a defesa, sobretudo, de que o 
Poder Público assuma sua responsabilidade na esfera 
dos Estados, investindo na Polícia Civil e Militar, unifi-
cando suas ações com o Ministério Público, o sistema 
penitenciário e o Poder Judiciário. 

Portanto, meu abraço a todo o povo de Pernam-
buco e da cidade de Jaboatão dos Guararapes.

Sr. Presidente, quero fazer referência à matéria 
de hoje do jornal Valor Econômico, que traz à baila 
assunto já tratado nesta Casa no mês de junho, em 
reunião realizada no auditório Freitas Nobre, do Ane-
xo IV, com a presença de Deputados do PT, do PSB e 
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do PCdoB, entidades sindicais federais e do Conselho 
Federal de Economia. Trata-se das especulações em 
torno de mudanças na política fiscal do Governo do 
Presidente Lula. Sobretudo a idéia de se aprofundar 
o ajuste fiscal e aumentar o aperto nos gastos, para 
permitir ao Tesouro Nacional o total pagamento dos 
serviços da dívida pública, fazendo assim com que 
as contas nacionais – a relação das receitas com as 
despesas – possam atingir o chamado déficit nomi-
nal zero.

Li com muita preocupação o anúncio de que algu-
mas medidas estão em curso, duas delas para redução 
do teto de remuneração dos servidores e desindexação 
dos recursos da área da saúde da variação nominal 
do Produto Interno Bruto.

Mais preocupante ainda é o anúncio, nesse pa-
cote fiscal, de medidas que vão elevar até 35%, em 8 
anos, a desvinculação dos recursos federais. Isso im-
plica retenção antecipada nas mãos da equipe econô-
mica de um volume maior de recursos, em detrimento 
do aumento dos investimentos na infra-estrutura, do 
financiamento de políticas sociais, de maior volume de 
gastos na melhoria da qualidade de vida da população 
brasileira. Existe ainda especulações de que, além da 
proposta de aumentar de 20% para 35% a Desvin-
culação dos Recursos da União, haveria também a 
prorrogação da CPMF por 10 anos, com a progressiva 
redução dessa alíquota. E mais, a possibilidade de se 
colocar para 2006 o ajuste fiscal e a meta de superávit 
primário para 5% do PIB, além de se incluir na Consti-
tuição Federal a tese do déficit nominal zero.

Sr. Presidente, em 1988, o setor financeiro foi 
privilegiado quando se determinou, no § 3º do art. 166 
da Constituição Federal, que o Congresso Nacional 
estaria impedido de mudar o Orçamento no tocante 
às rubricas para pagamento dos serviços da dívida 
pública. Se essas medidas forem de fato elaboradas e 
apresentadas, será um brutal retrocesso para aqueles 
que construíram, ao longo dos anos, a vinculação de 
recursos para a educação, ainda que não tenhamos 
universalizado os ensinos fundamental e médio para 
todas as crianças e adolescentes. Trata-se de um brutal 
retrocesso para aqueles que construíram, na história 
do Sistema Único de Saúde, a indexação dos gastos 
com a saúde pela variação nominal do PIB. 

Por isso solicitei hoje ao Líder de nossa bancada, 
Deputado Henrique Fontana, que coloque em pauta, na 
próxima reunião da bancada do Partido dos Trabalha-
dores, a discussão dessas medidas hoje anunciadas, 
não só pelo jornal Valor Econômico, como também 
por outros veículos, desde o último sábado. 

O País precisa olhar de forma criteriosa para o 
anúncio de um pacote fiscal que procura preservar os 

interesses de uma minoria que vive dos juros da dí-
vida pública – menos de 6% da população brasileira 
–, em detrimento do investimento nas rodovias, nos 
portos, na saúde, na educação, na habitação e no 
saneamento. 

Estaremos de plantão para exigir esse debate, a 
fim de que não haja retrocesso. Essa medida significa 
a supremacia dos interesses financeiros em detrimento 
do desenvolvimento do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Wilson Santiago, 
para uma Comunicação de Liderança, pelo PMDB.

O SR. WILSON SANTIAGO (PMDB – PB. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, na última segunda-feira, o jornal 
Folha de S.Paulo publicou matéria, na qual registra, 
por meio de uma pesquisa, o posicionamento da po-
pulação brasileira sobre o Congresso Nacional, espe-
cificamente a Câmara dos Deputados.

Fizemos uma exposição de propostas à Presi-
dência da Casa e já discutimos na reunião de Líderes 
alguns desses pontos. E solicitamos autorização de 
V.Exa. para publicar essas propostas, a fim de que te-
nhamos condições, o mais rápido possível, de melho-
rar a credibilidade do Parlamento brasileiro perante a 
opinião pública do País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 

será atendido.
O SR. JOÃO MAGNO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a CPI da Emigração Ilegal fez uma dili-
gência na cidade de Boston, nos Estados Unidos, na 
quinta-feira, na sexta-feira e no sábado da semana 
passada. A comitiva era composta pelos Deputados 
Dr. Heleno, presente no plenário, Takayama, Geraldo 
Thadeu, Neucimar Fraga e eu, na condição de Relator, 
e pelo Senador Valdir Raupp.

Consideramos que nossa presença naquele país 
foi benéfica, porque existe, nos últimos anos, um fluxo 
de emigração cada vez mais crescente e problemático 
para os Estados Unidos, que leva, também cada vez 
mais, sofrimento para centenas e centenas de famí-
lias brasileiras.

Há de se notar, Sr. Presidente, que violência é 
cometida contra brasileiros na fronteira do México pelos 
agenciadores que levam pessoas, muitas vezes analfa-
betas ou semi-analfabetas, para lá por 10 mil dólares. 
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Ao chegar, grande parte desses brasileiros já não mais 
encontram empregos com a facilidade de antes, em 
função da superpopulação em algumas regiões, prin-
cipalmente Nova Inglaterra, Nova York e Flórida.

Por isso a CPMI da Emigração Ilegal foi organiza-
da e tem como foco principal combater o crime organi-
zado feito com o tráfico de pessoas. Já apresentamos 
proposta para garantir enquadramento a esses crimi-
nosos, enquadramento que o Código Penal não prevê 
até então para aqueles que fazem tráfico humano.

Naquele encontro o que ficou mais marcante foi 
a reunião que tivemos com o Senador Ted Kennedy, 
autor de um projeto que visa regularizar a vida de pelo 
menos 500 mil trabalhadores brasileiros que lá estão 
sem documentação, mas que poderiam estar traba-
lhando. Muitos deles têm carteira de motorista, mas, 
pela pressão do Governo norte-americano, não têm 
condições de regularizar a habilitação.

Esses brasileiros estão constrangidos e, mui-
tas vezes, são intimidados. Sem falar nos grupos de 
pessoas intolerantes que se organizam e pressionam 
contra a imigração nos Estados Unidos.

O Senador Ted Kennedy, do partido democrata, 
comprometeu-se em garantir celeridade na aprova-
ção desse projeto, que tem também apoio do partido 
republicano. O próprio Presidente Bush já entende 
impossível não regularizar a situação dos brasileiros 
que lá vivem, além de outras comunidades hispânicas. 
Afinal de contas, os Estados Unidos é construído pela 
mão-de-obra de mexicanos, brasileiros, bolivianos e 
tantos outros povos. Por isso esse apoio para nós é 
importante.

Nós nos reunimos com Prefeitos das cidades 
de Framingham, Boston e Marlboro. A comunidade 
brasileira naquele país é de cerca de 1 milhão e 200 
mil pessoas que, ano passado, enviou 3 bilhões de 
dólares para o Brasil, de um total de 5,8 bilhões de 
dólares que aqui chegaram de todo o mundo. Esta é 
uma necessidade imperiosa: o Brasil não pode dar 
as costas para a emigração. Brasileiros sofrem, nos 
Estados Unidos, discriminação, ameaça, pressão por 
parte de grupos xenófobos.

Não há legislação brasileira preparada para lidar 
com essa nova realidade. O Ministério do Planejamento 
não tem projetos para os brasileiros que deixam o País, 
só pensa nos 5 bilhões de dólares que vêm para cá, 
receita maior do que a da soja, no ano passado.

O Ministério das Relações Exteriores ainda não 
preparou os consulados brasileiros para essa nova 
realidade. É isso que também deve fazer.

Sr. Presidente, foi vitoriosa nossa ida àquele país. 
Continuaremos pedindo o apoio a esta Casa, para que 
esse trabalho possa florescer e permitir ao Governo 

cuidar melhor dessa comunidade próspera, que pode 
fazer muita coisa para o Brasil, mas vive problemas 
cruciais nos Estados Unidos.

Muito obrigado.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PP – RS. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas 
votações desta tarde, votei de acordo com o partido.

O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na última votação, 
votei de acordo com o partido.

O SR. REINALDO GRIPP – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. REINALDO GRIPP (PL – RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de 
abordar o assunto que me traz a esta tribuna, gosta-
ria de comunicar a presença na Casa do Prefeito do 
Município de Queimados, Rio de Janeiro, Carlos Ro-
gério dos Santos, jovem administrador, que faz uma 
gestão dinâmica voltada para os anseios da popula-
ção mais carente.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Baixada 
Fluminense, historicamente, sempre foi relegada a se-
gundo plano pelas autoridades estaduais e federais. Há 
várias décadas a região sofre com a precariedade e, 
muitas vezes, com a inexistência de serviços básicos. 
E a saúde é um dos setores mais desprezados.

A situação é grave, e vou estender-me sobre 
o assunto em outras oportunidades. No momento, 
quero ressaltar a situação enfrentada pela população 
local, diante da falta de leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva.

A Baixada Fluminense possui 12 Municípios, 
totalizando quase 4 milhões de habitantes. Apesar 
desse contingente populacional, existe apenas 1 hos-
pital federal, o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu; e 
1 estadual, o de Saracuruna, em Duque de Caxias, 
além de 3 unidades municipais, em Nilópolis, Duque 
de Caxias e Magé.

E, pasmem, Srs. Parlamentares! Existem apenas 
10 leitos de UTI, o que representa 1 leito para cada 
300 mil habitantes, quando o ideal seria 1 leito para 
cada 100 mil habitantes. Significa dizer que seriam 
necessários 40 leitos para dar um atendimento digno 
a essa população.

Esses números revelam o descaso dos gover-
nos com a região. A radiografia da saúde na Baixada 
Fluminense é estarrecedora: nos postos de saúde su-
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perlotados encontram-se pacientes em estado grave; 
as filas se estendem em praticamente todas as uni-
dades de saúde e há demora no atendimento. Quase 
sempre o doente é obrigado a percorrer quilômetros 
para ter acesso ao atendimento médico gratuito que 
não encontra em seu Município. Muitas vezes, para 
chegar a um posto de saúde ou hospital de emergên-
cia, precisa andar a pé, porque não tem dinheiro para 
a passagem de ônibus.

São os hospitais da Posse e de Saracuruna que 
recebem a sobrecarga do atendimento de saúde da 
Baixada Fluminense. Desde sua inauguração, em 1982, 
o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, sofreu diversas 
crises gerenciais e políticas. Com 340 leitos e mais de 
500 médicos, atende cerca de 3.800 pessoas por dia, 
sendo, apenas na emergência, mais de 600 pacien-
tes. As condições de instalações e equipamentos são 
precárias e o número de pessoal é insuficiente para a 
demanda, apesar de ser o único hospital de referên-
cia da região. Casos mais simples, que poderiam ser 
atendidos nos Municípios sobrecarregaram a unidade. 
Cerca de 60% dos atendimentos são referentes a mo-
radores de outros Municípios. No hospital Adão Pereira 
Nunes, em Saracuruna, são atendidas, em média, 400 
pessoas por dia, mas a capacidade é comprometida 
até mesmo pela falta de materiais.

É evidente a necessidade da implantação de no-
vos hospitais para que os moradores dos Municípios 
da Baixada Fluminense tenham melhor atendimento 
hospitalar, de forma a que seus direitos sejam integral-
mente respeitados. Isso exige investimentos elevados, 
que a maioria dos Municípios não têm condições de 
aplicar, por causa da situação financeira caótica, uma 
realidade de grande parte dos Municípios brasileiros, 
principalmente por causa da centralização, nas mãos 
do Governo Federal, do dinheiro arrecadado com a 
cobrança de impostos e contribuições sociais. 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde, formado 
por Prefeituras da Baixada, já entregou ao Governo 
um documento, solicitando investimentos de mais de 
80 milhões de reais para os próximos 2 anos, para 
assegurar um atendimento eficaz. O Ministério da 
Saúde anunciou a elaboração de um Plano Especial 
de Saúde para a Baixada Fluminense, que está em 
debate e que seria coordenado pela Secretaria Esta-
dual de Saúde.

Certamente, as negociações são importantes 
para a definição de estratégias e o sucesso de qual-
quer plano. Mas é preciso lembrar que os cidadãos 
que procuram os postos e hospitais não podem espe-
rar muito tempo.

O que os moradores dos Municípios da Baixada 
Fluminense querem é ser respeitados. Para isso, a 

aplicação de recursos federais deve ser feita urgente-
mente. E, mais uma vez, esperamos que o bom senso 
oriente as autoridades municipais, estaduais e federais 
para que a Baixada Fluminense finalmente receba o 
tratamento que merece.

O SR. VIGNATTI – Sr. Presidente, peço a pala-
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. VIGNATTI (PT – SC. Pela ordem. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, venho a esta tribuna anunciar a realização do 
evento Assembléia Popular Mutirão por um novo Brasil, 
em Brasília, que tem início hoje. Ela reúne cerca de 10 
mil pessoas de todo o País para discutir e debater os 
rumos políticos na história brasileira.

Santa Catarina está sendo representada por 
militantes de diversos movimentos sociais. A abertura 
será feita pela Irmã Delci Franzen, das Pastorais So-
ciais/CNBB, e por João Paulo Rodrigues, da direção 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
– MST. Na abertura também será instalada a vigília 
permanente, simbolizando que o povo brasileiro está 
atento aos acontecimentos políticos do País.

Amanhã os trabalhos começarão com a apre-
sentação do resgate histórico da Assembléia e análise 
de conjuntura por D. Demétrio Valentini, Presidente da 
Cáritas Brasileira; João Pedro Stédile, do MST; e San-
dra Quintela, da Rede Jubileu Sul/Brasil.

Também será apresentado o texto-base da As-
sembléia, que será discutido em grupos temáticos na 
tarde de quarta-feira e durante toda a quinta-feira.

Os participantes da Assembléia também estarão 
realizando caminhada até a Esplanada dos Ministé-
rios. A manifestação tem como eixos: revitalização do 
Rio São Francisco, soberania nacional e O Brasil que 
queremos.

E na sexta-feira acontecerá a plenária de aprova-
ção dos documentos finais, que são o Manifesto Cons-
tituinte da Assembléia Popular, Carta da Assembléia 
Popular e calendário comum de mobilização para 2006. 
O ato de encerramento será às 14h30min.

Sr. Presidente, tenho a convicção de que a As-
sembléia Popular, como foi chamada, pretende unir 
e dinamizar o processo de reflexão, de mobilização 
e de compromissos concretos, que já vêm animando 
os diversos movimentos e as pastorais sociais, pro-
motores desse evento. Ela consolida o propósito de 
articular as forças sociais para a construção do Brasil 
que queremos. Isso porque considero fundamental que 
a população participe diretamente das questões que 
irão definir os rumos da sua própria vida.
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Cerca de 40 movimentos e entidades estão na 
Coordenação-Geral da Assembléia. Entre elas, a Rede 
Jubileu Sul/Brasil, a 4ª Semana Social – CNBB, o Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, o 
Conselho Indigenista Missionário – CIMI, a Comissão 
Pastoral da Terra – CPT e a Cáritas Brasileira. 

É importante que se registre esse evento nesta 
Casa no dia de hoje, tendo em vista que vamos par-
ticipar – o Deputado Adão Pretto também – dessa 
abertura. Com certeza amanhã poderemos ressaltar 
a importância desse evento com a presença de todo 
mundo nesse encontro em Brasília.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. VIEIRA REIS – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. VIEIRA REIS (PMR – RJ. Pela ordem. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, venho alertando por intermédio dos 
meus discursos sobre a triste repetição da tragédia 
sazonal: chuva, inundação, estradas interditadas, de-
sabamentos e morte no Rio de Janeiro. E questiono 
também o que está acontecendo na encosta dos morros 
com a falta de reflorestamento e a omissão das autori-
dades que permitem construções de obras irregulares 
e encostas favelizadas.

Todo ano convivemos com esse triste quadro. A 
chuva surpreende a todos. Quando o verão se anuncia, 
as populações que vivem em áreas de risco – encos-
tas de morros e margens de rios e canais – começam 
a se preparar para o que é inevitável. A Defesa Civil 
já atendeu a 70 chamados de deslizamentos e alaga-
mentos até o presente momento.

Sr. Presidente, sem falar no arrastão em plena 
luz do dia na Ponte Rio – Niterói e no Túnel Rebouças. 
Segundo testemunhas, as 2 cabines da Polícia Rodo-
viária Federal estavam vazias. Venho afirmando que 
enquanto o Rio não tiver uma política de saneamento 
e de prevenção de catástrofe à altura, esse problema 
vai continuar, o verão se transformará em estação da 
morte. Duas horas de tempestade – ocorrida no dia 
de ontem pela manhã – foram mais que suficientes 
para assustar: 3 pessoas morreram eletrocutadas e 1 
motorista desapareceu no canal da Paulo de Frontin, 
onde seu carro caiu.

São números ainda não tão alarmantes se com-
parados com os registrados em estações chuvosas 
anteriores. Em Petrópolis, em 2001, as festas de fim 
de ano foram transformadas em luto quando morre-
ram 45 pessoas e mais de 700 ficaram desabrigadas 
em conseqüência das chuvas. Em Angra dos Reis, no 

início de dezembro de 2002, morreram 39 pessoas e 
100 casas foram inteiramente destruídas. Duas sema-
nas depois, em Teresópolis, 14 pessoas morreram e 
20 casas desmancharam na enxurrada.

Pelo tamanho das amostras deste fim de semana 
já se pode imaginar o que vai ser o balanço final da 
destruição quando em abril ou maio acabar a estação 
das chuvas. Fica a pergunta, Sr. Presidente: de quem 
é a culpa? Da natureza, é claro!

Não devia ser permitido chover sobre o Estado do 
Rio enquanto o Poder Público, o Estado e os Municípios 
atingidos não fossem capaz de inibir o desmatamento 
e a favelização de encostas, o assoreamento e entupi-
mento das redes de águas pluviais e esgotos.

Mas como a natureza é surda, Sr. Presidente, 
cabe ao Poder Público agir imediatamente, em caráter 
preventivo, para evitar novas tragédias de verão.

Muito obrigado.
O SR. JAIME MARTINS – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JAIME MARTINS (PL – MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nas votações 
anteriores, votei conforme orientação do partido.

Aproveito para registrar que amanhã, em Divi-
nópolis, importante cidade do centro-oeste de Minas 
Gerais, o ilustre Governador Aécio Neves assinará inú-
meros convênios e repassará recursos para a cidade 
e Municípios da região.

Muito obrigado.
O SR. VIEIRA REIS – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. VIEIRA REIS (PMR – RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, votei com o 
partido, na votação anterior.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, companheiras e companheiros, 
ontem, 24 de outubro, Manaus completou 336 anos 
de existência. A cidade foi fundada como vilarejo no 
ano de 1669. Passou, no ano de 1932, à categoria de 
vila, e em 1948, à de cidade. Em 1850, passou a ser 
a Capital da Província do Amazonas.

Desse período para cá, de sua fundação primeira-
mente como vilarejo, em seguida como vila, e posterior-
mente como cidade, Manaus tem vivido, penso, como 
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a grande maioria das cidades brasileiras, momentos 
gloriosos, mas também momentos difíceis. Tenho cer-
teza absoluta de que a maioria da população brasileira 
não sabe que Manaus foi uma das primeiras cidades 
brasileiras a receber, por exemplo, energia elétrica.

Manaus, no final do século XIX, já tinha energia 
elétrica, sistema de bonde e água canalizada. Isso 
porque naquele período vivíamos o momento áureo 
do ciclo da borracha, em que a indústria do mundo 
inteiro necessitava de uma matéria-prima essencial 
para a indústria, o látex, e o Amazonas, assim como 
o Pará e outros Estados da região, eram os maiores 
produtores do mundo.

Portanto, Manaus, no final do século XIX, início 
do século XX, viveu momento muito importante. Vêm 
de lá as grandes obras, os grandes monumentos, por 
exemplo, o Teatro Amazonas, conhecido e admirado 
no mundo inteiro. Atualmente, Manaus tem mais de 1 
milhão e 800 mil habitantes e, como toda cidade brasi-
leira, é marcada pela desigualdade social. Existe a parte 
rica e a parte pobre da cidade. A parte rica é rodeada 
por pessoas que passam extrema necessidade.

Hoje podemos dizer que Manaus é uma cidade 
que tem um parque industrial consolidado. Nós temos o 
maior pólo de produção de eletroeletrônicos da América 
Latina – o Pólo Industrial da Zona Franca de Manaus 
—, que faz com que a cidade seja, hoje, a que detém 
o quarto maior PIB do País, o que não significa dizer, 
volto a repetir, que seja uma cidade rica. Infelizmente, 
o que marca o nosso País é a desigualdade social.

Sr. Presidente, entre momentos difíceis, Manaus 
hoje vive um momento de pujança, um momento de 
desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, de ge-
ração de empregos e não de diminuição de empregos, 
o que é muito bom para todos nós.

Não sou filha legítima de Manaus. Talvez eu seja 
a mais dedicada filha adotiva da cidade de Manaus. 
É lá que eu vivo há quase 30 anos e é a Manaus que 
dedico a minha luta política.

Quero aqui apresentar as minhas saudações, não 
a Manaus, mas a toda aquela gente manauara, que faz 
de Manaus uma das mais belas cidades do País, uma 
cidade extremamente agradável para se viver.

Eu, que cheguei a Manaus muito nova, logo per-
cebi que a população, que é pobre, em todo aniver-
sário, em todo casamento, em todo batizado, prefere 
fazer uma festa e reunir os seus amigos – uma cidade 
de gente extremamente solidária.

Portanto, é para essa gente solidária que eu di-
rijo agora os meus cumprimentos pelos 336 anos de 
fundação de Manaus.

Muito obrigada.

O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Secretário, 
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Pompeo de Mattos, §2º do art. 18 
do Regimento Interno.

O SR. DR. HELENO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. HELENO (PSC – RJ. Pela ordem. 
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, após uma análise do resultado do 
referendo no último dia 23 de outubro, chega-se a al-
gumas considerações importantes: o nosso povo bra-
sileiro está cada vez mais politizado, deixando de se 
influenciar tanto pela mídia como acontecia no passa-
do; o nosso povo detesta o desprezo à sua sabedoria, 
visto que é na carne que tem vivenciado uma série de 
acontecimentos traumáticos; que o Governo Federal 
precisa investir mais em segurança pública; o nosso 
povo não admite mais ter de perder o seu direito e 
que o papel das pesquisas cada vez mais vem nos 
preocupando no tocante ao papel indutor que elas 
sempre encerram.

Não é minha pretensão fazer qualquer tipo de 
abordagem sobre os perdedores desse referendo. Num 
exato instante em que a democracia falou mais alto 
por meio da vontade do povo, é importante destacar a 
vitória insofismável desse povo. Há, entretanto, muita 
coisa que precisa ser revista e priorizada pelos nossos 
governantes, como, por exemplo, a segurança públi-
ca. O “não” venceu em decorrência da falência dessa 
mesma segurança que há muito reclamamos.

Ainda sobre o referendo gostaria de dizer que 
ele foi uma consulta exclusivamente genérica e não 
específica. Mesmo assim, é importante registrarmos 
que a mídia fez o seu papel, ficando também provado 
que ela pode muito, mas não tudo. Ela pode até pen-
sar que o povo nada sabe mas sente tudo. Por essa 
razão, a sua manifestação soou como um “grito geral 
de alerta” contra a falta de segurança e a desproteção 
que estão sendo submetidos há bastante tempo. É difí-
cil entender que o referendo custou quase o triplo dos 
recursos que o Governo Federal disponibilizou para 
essa mesma segurança.

Temos consciência de que somos um país pobre 
com um grande potencial a ser explorado. Confesso 
que seria bastante interessante se pudéssemos utilizar 
essas consultas populares mais vezes, principalmente 
nos chamados temas polêmicos como aborto, juros, 
eleições casadas, transposição das águas do Rio São 
Francisco, mas que isso seria impossível no contexto 
econômico pela qual passa a nossa Nação.
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O resultado do referendo fez acender uma luz de 
alerta para os nossos governantes. É preciso que eles 
deixem de pensar nas vozes das urnas do próximo 
pleito eleitoral e implementem um megaprojeto visan-
do implementar maior segurança a nossa tão sofrida 
população. Estou certo de que o Ministério da Justiça 
já está trabalhando nesse projeto. No mais, está de 
parabéns toda a população brasileira que compareceu 
às urnas para cumprir um importante dever cívico. 

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. GERVÁSIO SILVA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pompeo de Mattos) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. GERVÁSIO SILVA (PFL – SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Deputado 
Pompeo de Mattos, inicialmente, registro a realização 
do Seminário Nacional das Cooperativas do Transpor-
te Rodoviário de Cargas e Passageiros, no Auditório 
Nereu Ramos. Trata-se de setor estratégico, mas mui-
to sofrido da atividade econômica do Brasil. Amanhã 
falarei mais sobre esse assunto.

Refiro-me agora, com muita satisfação, ao re-
ferendo do último dia 23, em que foram gastos 600 
milhões de reais. No Estado de Santa Catarina, não 
foram as pesquisas que influenciaram a população. O 
resultado – mais de 76% dos eleitores votaram “não” 
– foi o que estava desenhado desde o início. 

Sr. Presidente , lemos nos jornais de grande circu-
lação que já existem medicamentos para a prevenção 
da gripe do frango no Brasil. Agora, quando existem 
esses medicamentos – o orçamento estimado é de 1 bi-
lhão de reais –, o Governo diz que não há recursos.

Quero falar também de um fato inovador. Publi-
cam-se decretos sem número. Tenho em mãos o Diário 
Oficial da União do dia 20, em que foram publicados 2 
decretos do Ministério do Meio Ambiente, um que cria 
o Parque das Araucárias, em Santa Catarina, e outro 
que cria a Estação Ecológica da Mata Preta, também 
em Santa Catarina, no Município de Abelardo Luz. 
Esse decreto do dia 19 de outubro, publicado no Diário 
Oficial da União do dia 20, não tem número.

Não dá para acreditar no Governo. Tentou-se fazer 
audiência, mas não se conseguiu. Finalmente, houve 
audiência pública e foi feito um acordo. Os proprietários 
daquelas terras propuseram a criação de uma Reserva 
Particular do Patrimônio Natural – RPPN. Estavam em 
curso conversas e reuniões. Mas durante a semana 
do referendo e com os fatos que têm movimentado a 
imprensa nacional – como as CPIs do Congresso –, 
na surdina, o Governo assinou o decreto de criação 
dessas 2 áreas, compreendendo 20 mil hectares. 

Como é possível acreditar no Governo? Como é 
possível sentar para se discutir um acordo se no dia se-
guinte o Governo age de forma totalmente diferente? 

Com esse referendo, o povo brasileiro já mostrou 
que não é bobo. Daqui a pouco, quando pessoas do 
Governo sentarem para propor acordo e não o cumpri-
rem, os cidadãos irão questionar em quem acreditar.

Vamos propor a realização de audiência pública 
para discutir essa questão, porque esses decretos foram 
criados sorrateiramente, no final do Governo anterior, 
foram revistos e agora estão aqui novamente. 

Ora, o oeste catarinense é terra de minifúndio, de 
agricultura familiar modelo para o País. Num dia temos 
conflito com áreas indígenas promovidas pela FUNAI. 
Aliás, a FUNAI conduziu os índios a invadirem terras 
que, conforme laudo de antropólogo com credibilida-
de, não são indígenas. Estamos contestando o laudo 
da antropóloga da FUNAI. 

O Governo cria unidades de conservação, não 
somos contrários a isso, mas estas não podem atingir 
propriedades produtivas.

Será que querem colocar as famílias atingidas 
do MST na beira das rodovias, em barracas de lona! 
São pessoas que lá estão e que têm qualidade de vida. 
Vamos respeitar o povo brasileiro! O povo precisa tirar 
o sustento da terra para sobreviver, e Santa Catarina 
não vai aceitar isso.

Em breve trarei alguns e-mails que recebi de 
pessoas do Rio Grande do Sul para ler desta tribunal. 
O Sul não agüenta mais esse tratamento.

Muito obrigado.

O Sr. Pompeo de Mattos, § 2º do art. 
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Inocêncio 
Oliveira, 1º Secretário.

O SR. HELENILDO RIBEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. HELENILDO RIBEIRO (PSDB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei com o PSDB.

O SR. CARLOS SOUZA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CARLOS SOUZA (PP – AM. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, amanhã à 
tarde toda a bancada do Estado do Amazonas, os Depu-
tados Federais e os 3 Senadores, terá audiência com 
a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O assunto 
que vamos tratar com S.Exa. diz respeito à reconstrução 



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51557 

da BR-319, que retira, com certeza absoluta, o Estado 
do Amazonas do total isolamento do Brasil.

Infelizmente, não sei por qual motivo, a recupera-
ção da BR-319 sofreu vários entraves, que dificultaram 
sua viabilização. Trata-se de rodovia que tem grande 
significado para o Estado do Amazonas, em especial 
para a cidade de Manaus.

Causa-me estranheza termos como Presidente 
do IBAMA pessoa que reputo de conduta ilibada, ho-
mem íntegro e honesto, o Dr. Marcus Barros, e esses 
entraves, que têm dificultado a concretização da BR-
319, partirem justamente daquele órgão.

É inconcebível que nossas autoridades permitam 
que a Capital do Estado do Amazonas, a cidade de 
Manaus, que tem um dos poucos projetos viáveis deste 
País, a Zona Franca, que em 2005 pode atingir cifra 
superior a 16 bilhões de dólares de produtividade, fique 
totalmente isolada dos grandes centros deste País.

É inconcebível que não haja sensibilidade por 
parte das nossas autoridades. Essa estrada foi cons-
truída há mais de 20 anos. Se houve algum impacto 
ambiental, aconteceu há 20 anos. Por que agora querer 
colocar normas? Por que querem dificultar? Por que 
agora não dar prioridade a essa estrada, que ajudará 
no crescimento não só da cidade de Manaus, mas do 
Estado do Amazonas e do Brasil, pela grande produti-
vidade que representa a Zona Franca de Manaus?

Faço um apelo veemente às autoridades com-
petentes, especialmente à Ministra Marina Silva, no 
sentido de que tenham sensibilidade e vejam que não 
podemos, de maneira nenhuma, isolar o Estado do 
Amazonas do resto do Brasil.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para pa-
rabenizar Manaus, cidade da qual sou filho, por seus 
336 anos. Parabenizo também seu povo guerreiro, or-
deiro e acima de tudo hospitaleiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao nobre Deputado Sarney Filho, para 
uma Comunicação de Liderança, pelo PV.

O SR. SARNEY FILHO (PV – MA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a sessão da 
última sexta-feira, quando li o manifesto à Nação da 
Executiva Nacional da Bancada Federal do Partido 
Verde, foi inválida. Portanto, vou reler o manifesto do 
PV sobre a febre aftosa, que diz o seguinte:

“A febre aftosa, segundo Emerson Wo-
hlenberg, editor do site Agronline, é causada 
por sete tipos diferentes de vírus altamente 
contagiosos e pode dizimar criações inteiras 
de bovinos, suínos, ovinos e caprinos. Um dos 
menores vírus encontrados na natureza, o af-
tovírus, permanece ativo na medula óssea do 

animal, mesmo depois de morto. Raramente 
atinge o homem, que tem defesas contra o 
vírus. A doença causa febre alta, muita sali-
vação e vesículas nos lábios, gengiva, língua, 
mamas e patas, sintomas que podem durar 
10 dias. A doença impossibilita os animais de 
pastar, causando perda de peso e diminuição 
da produção de leite.

Este evento, apesar do destaque dado 
ao setor pelo Governo, com a concessão, em 
dezembro do ano passado, do status de zona 
livre de febre aftosa, com vacinação, ao circuito 
pecuário Centro-Oeste, formado pelo Distrito 
Federal, Goiás, Paraná, São Paulo e Mato 
Grosso, e da zona tampão, que inclui o Estado 
do Mato Grosso do Sul, demonstra fragilidade 
no processo de controle sanitário dos rebanhos 
nacionais, que precisa ser aprimorado e as fa-
lhas corrigidas. Faz-se necessário externar, Sr. 
Presidente, nossa solidariedade ao Sr. Ministro 
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, que tem os seus diversos pedidos de 
recursos negados, sucessivamente, pela área 
econômica do Governo Federal.

O Partido Verde, por meio de sua Exe-
cutiva Nacional e de sua bancada na Câmara 
Federal, entende que o Governo deva priorizar 
as ações voltadas para a Biossegurança, com a 
devida garantia dos recursos financeiros, para 
que o Ministério da Agricultura e as Secreta-
rias Estaduais de Agricultura possam executar 
ações de controle sanitário, resgatando a credi-
bilidade comercial do País, principalmente em 
termos internacionais, bem como propiciando 
o acesso à população em geral a um produto 
saudável e viável do ponto de vista econômico. 
Nesse sentido, entendemos que é urgente a 
tomada das seguintes providências:

1 – O aparato fiscalizatório federal pre-
cisa ser otimizado.

2 – O suprimento qualitativo adequado 
de seus quadros de fiscais precisa, com ur-
gência, ser efetivado.

3 – As inovações tecnológicas, voltadas 
ao rastreamento do rebanho, com chips indi-
vidualizados, devem ser adotadas.

4 – Fiscalizar as propriedades e punir, 
rigorosamente, os infratores.

5 – A vigilância das fronteiras deve ser 
maximizada, bem como a adoção de mecanis-
mos que possibilitem o efetivo controle sobre a 
veracidade dos Certificados de Vacina”.
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Sr. Presidente, solicito a V.Exa. ampla divulgação 
deste informativo nos meios de comunicação desta 
Casa.

O SR. RICARDO BARROS – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PP – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na votação 
anterior, votei com o Partido Progressista.

O SR. POMPEO DE MATTOS – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (PDT – RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
votação anterior, votei de acordo com a orientação do 
meu partido.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Brasil 
foi às urnas, votou o referendo e deu uma lição de 
democracia. Esperamos que nós, políticos, tenhamos 
aprendido a lição ministrada com o resultado exarado 
das urnas.

O povo disse “não” à proibição da venda de ar-
mas e munição no Brasil. Nós, que integramos a Frente 
Parlamentar pelo Direito da Legítima Defesa – sou da 
executiva nacional – e que defendemos veemente-
mente o “não”, temos muito claro que não é possível 
o Governo tentar desarmar o cidadão deixando arma-
do o ladrão.

O Governo e os defensores do “sim” alegavam 
que o povo deveria entregar as armas para então exi-
gir que o Governo fizesse a sua parte. Queremos que 
primeiro o Governo faça sua parte para só depois de-
sarmar o povo; que primeiro ele arrume a sua casa 
para só depois entrar na casa do povo.

Aliás, esse referendo já nasceu errado, uma vez 
que o Estatuto do Desarmamento em vigor não satis-
fez plenamente, tanto que os bandidos estão mais ou-
sados: antes roubavam apartamentos, agora roubam 
prédios inteiros; antes roubavam agências de banco 
nas cidades, agora roubam no interior; assaltavam as 
agências, agora assaltam o Banco Central.

Em campanha para desarmar a população, o 
Governo comprou armas que não prestavam pagan-
do por elas o que não valiam: armas que não tinham 
cano, se tinham cano não tinham cabo, se tinham cabo 
e cano não tinham o cão, não tinham gatilho; botou 
dinheiro fora.

Quanto às armas que prestavam, em vez de com 
elas alimentar a polícia, que anda mal armada, mal-
amada e desalmada, o Governo passou sobre elas o 

rolo compressor e as destruiu; as que não foram des-
truídas os bandidos as tomaram.

P agaram 600 milhões de reais para realizar um 
referendo – muito caro para um País pobre – só para 
perguntar ao povo se quer segurança. Em vez de usar 
esse dinheiro para perguntar se o povo quer seguran-
ça, poderia ter feito o que a população deseja e preci-
sa. O exemplo são os 413 milhões de reais do Fundo 
Nacional de Segurança Pública. Destes 413 milhões 
reais, o Governo gastou apenas 5,5%, pouco mais de 
20 milhões, nessa área, mas destinou 600 milhões de 
reais ao referendo. 

Alguém vai dizer que o Pompeo não queria o re-
ferendo. Claro que quero todos os referendos, mas não 
sou bobo. Existe hora para tudo. Essa votação poderia 
ter sido feito no próximo ano, junto com a eleição para 
Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador e 
Senador. 

Aliás, é disso que trata o meu projeto. Se assim 
tivessem agido, o referendo não teria custado nada e 
os políticos teriam debatido o tema, porque eles não 
discutiram o assunto, nem os partidos. Foi uma vota-
ção chocha.

Para concluir, digo que votei “não”. Não tenho 
arma, não pretendo ter, mas não quero abrir mão do 
direito de, um dia, se eu precisar, poder tê-la legalmen-
te. Não tenho arma, não pretendo ter, mas sei que há 
pessoas que precisam, e não quero impedir que elas 
possam tê-la legalmente. Não tenho arma, não preten-
do ter, mas não quero que o bandido tenha a certeza 
de que não estou armado. 

Além de todos esses aspectos, fica outra lição: 
o PT e o Governo Lula precisam acordar. De acordo 
com as pesquisas, muitas pessoas estão dizendo cla-
ramente que votaram “não” porque o Governo quer 
desarmar o povo e não quer dar segurança; porque o 
Governo quer tirar um direito do povo. Enfim, a popu-
lação votou contra o Governo. Esse voto foi um “não” 
redondo, rotundo, contra o Governo Lula, contra o PT, 
contra tudo isso que está acontecendo. É preciso que 
Governo ponha as barbas de molho e tome essa li-
ção para si. Espero que aprenda. Se não aprender, vai 
sofrer uma hecatombe. Na eleição para Presidente da 
República, vai encontrar o padre bêbado e vai dançar 
com a mais feia. Estou avisando. Quem avisa amigo 
é. Se quiser ouvir, ouça; se não quiser ouvir, não ouça. 
Mas o povo não é bobo. Se comprar o povo brasileiro 
por bobo, vão devolver de madrugada. 

Sr. Presidente, encerro parabenizando o povo 
brasileiro, especialmente o povo gaúcho, que foi quem 
mais compareceu às urnas e menos se absteve do 
voto. Este é um povo ativo, vivo, aceso, participativo. 
Ninguém votou tanto nem foi tão firme quanto ele, que 
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soube dizer “não”. A mais expressiva derrota do “sim” 
e do Governo foi no Rio Grande do Sul, onde mais de 
80% dos eleitores votaram “não”. Parabéns!

Fica, portanto, essa lição. Espero que os políti-
cos aprendam.

O SR. MAX ROSENMANN – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MAX ROSENMANN (PMDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, es-
tamos em uma enrascada. Estou nesta Casa desde 
1987, na época da Constituinte. A Nação, o povo bra-
sileiro sempre acredita na posição dos políticos e nas 
soluções messiânicas apresentadas.

Fizemos a Constituição com o intuito de salvar 
o Brasil, mas isso não aconteceu. Quando fizemos a 
revisão, a Nação também depositou todas as fichas no 
futuro de um bom Brasil, e não o encontrou. Fizemos 
a reforma da Previdência, e a vida da Nação e dos 
aposentados brasileiros só piorou. E assim tem sido, 
permanentemente, com todas as propostas mentiro-
sas. Acreditam-se em propostas messiânicas: o Mes-
sias vai chegar e vai nos salvar. Nessa campanha do 
desarmamento, fizeram a mesma coisa. 

A TV Globo colocou todos os seus artistas na 
campanha e, depois, foi obrigada a recolhê-los, por-
que eles não representavam o pensamento do povo 
brasileiro. Eles estavam pensando que se tratava de 
um espetáculo, que era um “Criança Esperança” ou 
“Vamos Tirar as Armas do Povo”. E o que aconteceu? 
Aconteceu o que tinha de acontecer, mas a um cus-
to de 570 milhões de reais em um país pobre como 
o nosso.

Agora, estamos enfrentando o problema da fe-
bre aftosa. O Paraná passa por uma situação nunca 
imaginada. Está produzindo grande quantidade de 
leite e jogando-o fora. Se a visão do jogar fora já re-
presenta uma atitude perdulária em um país de fome, 
mais grave é o fato de que se joga fora porque não 
está vendendo, e não vendendo, todos os pequenos 
proprietários e também as cooperativas vão quebrar. 
Portanto, o Brasil está vivendo um momento de apre-
ensão e não escutamos uma resposta de Governo à 
altura dos problemas.

Estamos agora indo a uma reunião da bancada 
do Paraná para discutir com o Vice-Governador esse 
problema da febre aftosa. Se os Estados brasileiros 
continuarem fechando as fronteiras para o outro, como 
está acontecendo com os países, daqui a pouco vamos 
todos nos matar abraçados. 

É uma situação grave, sem liderança, sem pro-
posta correta e sem uma explicação técnica que possa 
justificar tudo isso que aconteceu.

O SR. WLADIMIR COSTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. WLADIMIR COSTA (PMDB – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Depu-
tado Inocêncio Oliveira, venho a esta tribuna para 
agradecer a todos os romeiros, a todos os cidadãos 
brasileiros que foram respirar momentos de fé no nosso 
querido e amado Estado do Pará, em mais um Círio 
de Nossa Senhora de Nazaré.

Registros feitos pela Polícia Militar do meu Es-
tado nos deram conta de que 3 milhões de cidadãos 
brasileiros percorreram as ruas de Belém do Pará, em 
mais uma manifestação de fé, religiosidade e amor ao 
Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

As comidas típicas do Pará foram degustadas; 
nossas ruas, decoradas; os hinos foram interpretados 
por milhões de brasileiros.

Quero agradecer ao povo do Centro-Oeste; ao 
povo nordestino, muito presente; ao povo manauara, 
macapaense e amapaense; ao povo do Rio de Janei-
ro, de São Paulo e de Santa Catarina; aos europeus e 
orientais; a pessoas de todo o planeta que estiveram 
presentes no Círio de Nossa Senhora de Nazaré.

Agradeço o apoio do Governador Simão Jatene, 
da Polícia Militar do Estado, dos homens das Forças 
Armadas, em especial do Exército brasileiro, da De-
fesa Civil, da Cruz Vermelha brasileira, da Prefeitura 
Municipal de Belém, dos ribeirinhos e das autoridades 
políticas e eclesiásticas do Estado do Pará.

Essa é uma festa religiosa que está registrada, 
inclusive, no Guinness Book como uma das maiores 
manifestações de fé; é recorde mundial.

Foi uma linda festa. Não podemos deixar de agra-
decer aos cidadãos brasileiros, aos irmãos nazarenos 
de todo o território nacional que foram ao Estado do 
Pará cantar o hino e pagar as suas promessas. O Círio 
de Nossa Senhora de Nazaré é realmente uma festa 
muito linda.

Quero parabenizar o Arcebispo de Belém, D. 
Orani João Tempesta, e todos os demais irmãos da 
Basílica de Nazaré.

Muito obrigado.
O SR. PAULO GOUVÊA – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-

tado Paulo Gouvêa, V.Exa. votou com o seu partido?
O SR. PAULO GOUVÊA – Sr. Presidente, quero 

apenas fazer uma comunicação à Casa.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado Paulo Gouvêa, já anotei o seu pedido, em seguida 
concederei a palavra a V.Exa.

O SR. PAULO GOUVÊA – Obrigado, Sr. Presi-
dente. 

O SR. GILBERTO NASCIMENTO – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PMDB – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, senhores funcionários e fun-
cionárias da Taquigrafia, hoje observamos uma série 
de Deputados que passaram a ocupar esta tribuna 
para falar sobre o Estatuto do Desarmamento e o re-
ferendo popular. Referendo este que, desde o primei-
ro momento, eu entendia não ser necessário, porque 
poderíamos ter feito outros encaminhamentos. Eu di-
zia, à época, que o fato de ficarmos aguardando um 
ano para que o referendo popular fosse realizado, com 
alto custo, faria com que a população entendesse que 
uma ou outra situação poderia resolver o problema da 
segurança pública no País. 

O problema de segurança pública no País não 
será resolvido com discussões como essa, mas com 
mais investimentos, com melhores condições da polícia 
e outros segmentos, com uma sociedade mais equi-
librada e com investimentos em cadeias. E também 
precisamos ter uma Justiça mais rápida.

Matéria publicada na revista Veja desta semana 
traz um retrato do problema da segurança pública no 
País e exemplos de experiências que deram certo em 
alguns lugares onde foi implementado um programa de 
segurança pública. Mas mostra de forma muito clara 
que houve investimentos e vontade política. 

Não se resolve problema de segurança pública 
com atos isolados. Um crime demora de 8 a 10 anos 
para ser julgado. Não vamos ter segurança pública 
neste País enquanto houver impunidade, enquanto 
somente 3% dos criminosos forem condenados e cum-
prirem pena. Nos Estados Unidos, 70% das pessoas 
que praticam crimes são condenadas e cumprem a 
pena integralmente.

Portanto, não adianta neste momento o questio-
namento. O jornal O Estado de S.Paulo afirma, em ma-
téria publicada na edição de hoje, que o atual Governo 
usou somente 5% dos recursos do fundo de segurança. 
O Presidente da República defende-se dizendo que a 
culpa não é só dele, é também dos Governadores. Os 
Governadores dizem que a culpa não é deles, mas do 
Governo Federal. É preciso haver conscientização. 

Segurança pública não pode ser bandeira do 
PT, do PMDB, do PSDB, do PFL ou de qualquer outro 

partido. Deve ser uma bandeira nacional. Não se pode 
pretender fazer política com a segurança pública, por-
que se trata de direito do cidadão e dever do Estado. 
O Estado tem obrigação de fazer investimentos no se-
tor. Quando digo Estado, refiro-me ao Poder Público. 
Os Municípios, os Governos Estaduais e Federal têm 
de fazer parceria e implementar um programa mínimo 
de segurança pública neste País, porque as pessoas 
vivem com medo e infelizes.

Sr. Presidente, amanhã, no Grande Expediente, 
farei um relato e uma avaliação da questão da segu-
rança pública no País.

Muito obrigado.
O SR. PAULO LIMA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO LIMA (PMDB – SP. Pela ordem. 

Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o que nos traz hoje a esta tribuna é 
a necessidade urgente de apressarmos a regulamen-
tação da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, que 
estabelece novas regras para a Previdência Social em 
nosso País, priorizando uma categoria profissional que 
se encontra diariamente exposta à violência, correndo 
a todo momento iminente e flagrante risco de vida. 

Refiro-me aqui aos Agentes de Segurança Pe-
nitenciária e à necessidade de esses trabalhadores 
serem, com toda a justiça, contemplados com os be-
nefícios da aposentadoria especial.

Essa nossa tentativa de sensibilizar o Poder Exe-
cutivo no sentido de dar a esses profissionais trata-
mento semelhante ao que hoje é dispensado a poli-
ciais militares e civis, atende a uma reivindicação do 
ex-Vereador e Agente de Segurança Penitenciária 
João Monteiro de Souza, que, falando em nome de 
sua categoria, defende a ampla possibilidade de os 
agentes serem perfeitamente enquadrados nas regras 
diferenciadas da aposentadoria especial. Este benefício 
é assegurado, nos termos de lei complementar, para 
os servidores que desempenham atividade de risco e 
para os servidores cujas atividades sejam exercidas 
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física.

Não é justo que a categoria dos agentes fique 
alijada deste processo, uma vez que inúmeras vezes 
restou meridianamente demonstrado o alto grau de 
periculosidade e o risco diário enfrentado pelos inte-
grantes da classe que, muitas vezes, após determina-
das situações de tensão, sofrem problemas de ordem 
psicológica e não raro necessário se faz tratamento 
médico especializado. 
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Os agentes citam como exemplo mais cabal o 
fato de vários deles até hoje receberem tratamento 
psicológico por terem participado do episódio regis-
trado na Penitenciária I de Presidente Venceslau, no 
dia 14 de junho último, quando da ocorrência de uma 
das mais sangrentas rebeliões registradas no Estado 
de São Paulo.

Em seu apelo desesperado, nos aviva a memória 
o Agente João Monteiro:

“Nossa categoria sofre diariamente com 
a ação do crime organizado, sendo que até 
mesmo um ônibus de propriedade do presí-
dio de São Vicente, em São Paulo, que faz o 
transporte dos funcionários já foi metralha-
do, culminando com vários agentes feridos e 
com a morte do Agente Penitenciário Jânio 
Antonio Barbosa. Esse episódio lamentável 
ocorreu no ano de 2002, mas, neste ano de 
2005, os agentes Vicente Luzen da Silva e 
Willians B. Nogueira foram mortos na rebelião 
ocorrida no Centro de Detenção Provisória de 
Pinheiros”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, torna-se 
inadiável uma urgente, profunda e regeneradora refor-
ma de nosso sistema penitenciário, que não reeduca 
ninguém, transformado que foi numa grandiosa escola 
do crime, berço do crime organizado, com delegacias 
e cárceres superlotados, onde impera o abuso entre 
presos e o abuso da própria Justiça contra os apena-
dos, onde se multiplicam e se intensificam em violên-
cia as rebeliões, com saldo trágico entre os revoltosos 
e seus reféns.

Mas outra mudança que igualmente não pode 
esperar é esta que estamos a propor aqui da tribuna 
desta Casa. Estamos cobrando junto ao Governo do 
Presidente Lula que no processo de regulamentação 
da Emenda Constitucional nº 47 seja a categoria dos 
Agentes de Segurança Penitenciária considerada como 
“diferenciada”, tornando-se apta aos benefícios da apo-
sentadoria especial. Pelas regras da referida emenda 
constitucional, os beneficiados pela aposentadoria es-
pecial deverão comprovar 25 anos de efetivo serviço 
público, sendo 15 anos de carreira e 5 anos no cargo 
em que se der a aposentadoria.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. seja o conteúdo 
do presente pronunciamento divulgado pelos veículos 
de comunicação desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ZEQUINHA MARINHO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ZEQUINHA MARINHO (PSC – PA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no final 
de semana passada, visitamos parte da região oeste 
do Estado do Pará. Fomos aos Municípios de Terra 
Santa, Faro e parte do Município de Oriximiná, onde 
ocorre uma estiagem prolongada: os afluentes do Rio 
Amazonas baixaram sobremaneira, a região dos lagos 
está completamente seca e as populações ribeirinhas 
estão passando por muitas dificuldades.

Constatamos outra situação difícil. É que as co-
munidades ribeirinhas, com raríssimas exceções, be-
biam água diretamente dos rios e dos lagos. Hoje a 
grande dificuldade naquela região é o abastecimento 
de água potável. Os peixes morreram, contaminan-
do completamente o leito do rio, o que, com certeza, 
com a chegada das chuvas, vai trazer problemas na 
área sanitária.

Cumprimento o Governo do Pará pela agilidade 
no envio de alimentos para a região e pela reunião que 
aconteceu no domingo passado, em Santarém, com 
todos os Prefeitos das áreas castigadas pela seca. 

Alerto o Ministério da Integração Nacional para 
a necessidade de uma resposta mais rápida, pois os 
Municípios que sofreram com a situação de emergência 
nos meses de fevereiro e março deste ano não recebe-
ram até agora ajuda do Governo Federal. Já foi deferido, 
empenhado, mas o recurso não foi liberado.

A se repetir essa demora em relação a algum 
apoio do Governo Federal ao Estado do Pará para 
atender às famílias em dificuldade, os recursos vão 
chegar depois da hora.

Lamento muito que os Municípios que tiveram 
problemas no inverno não tenham recebido nada até 
agora. Não quero que aconteça o mesmo com os Mu-
nicípios que estão sofrendo com a seca. Espero que 
recebam os recursos em tempo hábil para resolverem a 
difícil situação de seus povoados e vilas ribeirinhas.

Muito obrigado.
O SR. REGINALDO GERMANO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra pelo tempo de 3 minutos.
O SR. REGINALDO GERMANO (PP – BA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é com satisfação que ocupo este 
espaço para comentar o referendo. 

Pude, com alegria, no meu Estado, a Bahia, cons-
cientizar a população, a sociedade a respeito do que 
seria feito nas urnas no domingo.

A grande propaganda do Governo foi anunciar o 
desarmamento como se, a partir de segunda-feira, o 
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País todo fosse ficar desarmado. Foi uma grande far-
sa, uma grande mentira! Estávamos apenas jogando 
dinheiro fora – 600 milhões saíram pelo ralo. 

Quem dera o Governo tivesse investido, aplicado 
esse dinheiro verdadeiramente na segurança pública! 
Quem dera que pudesse preparar os policiais, até 
mesmo as Forças Armadas, e em vez de colocá-las 
nas cidades para combater a criminalidade – que não 
é função das Forças Armadas –, que fossem elas e a 
Polícia Especial destacadas para a fronteira. Não há 
nada mais fácil do que chegar ao Uruguai ou ao Pa-
raguai e comprar, numa casa de armas, a arma que 
se quiser comprar, voltar para o Brasil sem a arma e o 
vendedor mandar entregar onde a pessoa quiser.

Foi uma grande hipocrisia, foi uma grande farsa 
esse referendo. Mas, graças a Deus, o povo brasileiro, 
inclusive o baiano, pode entender e responder à altu-
ra e não abriu mão do direito de se defender. A socie-
dade brasileira não entregou a decisão nas mãos do 
Governo, que, infelizmente, não tem um programa de 
segurança pública. O Ministro da Justiça é um ótimo, 
um excelente jurista, mas é um péssimo operador de 
segurança pública.

Há confrontos em São Paulo, no Rio de Janeiro 
e no meu próprio Estado, onde o crime organizado já 
domina, e não temos um programa de segurança pú-
blica federal. Quem dera pudéssemos ter construído 
um presídio de segurança pública federal, para que 
parássemos de carregar Fernandinho Beira-Mar por 
esses cantos do Brasil, gastando combustível de avião, 
gastando com aparatos policiais, gastando gasolina, 
enfim, gastando dinheiro dos impostos que nosso povo, 
com muito sacrifício, paga cada vez que compra qual-
quer bem no mercado.

Foi com muita alegria, com muita satisfação, que 
pude dizer ao povo baiano o que deveríamos fazer. 
Realizamos debates com a Deputada Alice Portugal, 
do PCdoB, durante mais de uma semana, e neles pu-
demos mostrar às pessoas o que estávamos fazendo 
e o que iríamos fazer. 

O Estatuto do Desarmamento, pronto desde 2003, 
não é perfeito, mas já desarma, e foi graças a ele que 
houve diminuição no número de crime e homicídios.

Quero parabenizar o povo brasileiro e chamar a 
atenção do Governo Federal no sentido de olhar para 
as fronteiras de nosso País. Assim, poderemos comba-
ter a criminalidade, o crime organizado, o contrabando 
de armas e o tráfico de drogas. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 

Presidência informa aos Parlamentares que faltaram 
à verificação de votação do requerimento que não 

precisam justificar suas ausências, já que a simples 
presença no painel eletrônico o faz.

O SR. PAULO GOUVÊA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO GOUVÊA (PL – RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria 
apenas de prestar uma homenagem ao Ministro dos 
Transportes, Alfredo Nascimento, que esteve hoje, no 
Rio Grande do Sul, assinando convênio de importan-
tíssima obra de acesso à cidade de Guaíba. Essa via 
faz importante ligação com todo o MERCOSUL e com 
o transporte que vem da Argentina e Uruguai.

Porém, o mais importante dessa obra é que nesse 
trevo de acesso não havia qualquer sinalização e ali 
estavam morrendo dezenas de pessoas quase diaria-
mente em acidentes. Essa ação do Ministério vai fazer 
com que, em cerca de 1 ano, tenhamos ali um viadu-
to, que dará melhor acesso e salvará a vida de muitas 
pessoas, porque, de acordo com as regras da ANTT, 
naquele perímetro as concessionárias não tinham di-
reito de fazer a manutenção, o acesso se constituía em 
um risco de trânsito e matava muitas pessoas.

Sr. Presidente, parabenizo o Sr. Ministro Alfredo 
Nascimento, que tem feito grande trabalho na área dos 
transportes nas rodovias do Brasil inteiro.

Muito obrigado.
O SR. JACKSON BARRETO – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JACKSON BARRETO (PTB – SE. Pela or-

dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, gostaria que o nobre Deputado Regi-
naldo Germano estivesse, neste momento, em plenário. 
Não vim tratar do assunto do referendo, vim tratar de 
um ato, realizado hoje no meu Estado, pelo Sindicato 
dos Jornalistas, pelos 30 anos da morte do jornalista 
Vladimir Herzog. Mas ouvimos atentamente o compa-
nheiro, nosso colega Parlamentar, criticando o Governo 
Federal quanto à questão da segurança pública. 

Ora, vamos ter coragem de dizer que o cidadão 
brasileiro que votou a favor do “não” deu seu voto de 
protesto contra o Estado brasileiro, que não oferece 
segurança aos seus cidadãos. Vamos dizer que o Go-
verno do Estado da Bahia, terra do Deputado Reginaldo 
Germano, que o Governo do Estado de Sergipe, meu 
Estado, minha terra, assim como outros Governos não 
têm tido competência suficiente para oferecer segu-
rança aos cidadãos!

Como as pessoas vão pensar em desarmamento 
vivendo num Estado de bandidos, sem nenhuma segu-
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rança? Minha avaliação pessoal é que o povo brasileiro 
votou contra o Estado brasileiro em virtude da falta de 
segurança e da falta de perspectiva. 

Não vale somente chegar aqui e responsabilizar 
o Governo Federal e o Ministério da Justiça. Vivemos 
em nossos Estados e temos que assumir a responsa-
bilidade e ter a coragem de dizer que o Governo do 
nosso Estado está fracassando na área da segurança. 
Essa é a questão que temos de enfrentar. Temos de 
ter coragem e dar nome aos bois.

O que me move neste pronunciamento desta 
tarde é registrar que o Sindicato dos Jornalistas do 
Estado de Sergipe coordenou ato de muito sucesso 
em nossa Capital, Aracaju, na luta pela liberdade de 
expressão e em homenagem aos 30 anos da morte 
do jornalista Vladimir Herzog. 

Apoiei os fatos daquele época, pois já era um 
Deputado Estadual e cheguei a esta Casa como Depu-
tado Federal em 1979. Sei o que foi para o Brasil as 
dificuldades que atravessamos naquilo que fere de 
forma profunda a democracia, que é a falta de liber-
dade de expressão. Sabemos o quanto nos custou o 
caminho pela democracia.

Quero, neste momento, associar-me ao Sindicato 
dos Jornalistas do Estado de Sergipe pela homena-
gem prestada ao jornalista Vladimir Herzog e  dizer 
que alguns setores da imprensa hoje são cúmplices 
da política do Governo estadual, que tenta impedir a 
livre manifestação da imprensa manipulando verbas e 
recursos somente para os órgãos que dão cobertura 
ao Governo do Estado, que hoje gasta mais de 30 mi-
lhões de reais em publicidade – nem um terço desses 
recursos é gasto na área social – com o objetivo de 
tentar cercear a liberdade de imprensa em Sergipe, 
favorecendo setores simpáticos à política de comuni-
cação do Governo.

Quero manifestar minha solidariedade ao Sindica-
to dos Jornalistas e meu repúdio à política do Governo 
na área de comunicação, que quer pautar a imprensa 
do meu Estado. 

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. ANTONIO CAMBRAIA (PSDB – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Governador do Estado do Cea-
rá, Lúcio Alcântara, nomeou semana passada a mais 
nova Desembargadora do Tribunal de Justiça do meu 
Estado, a Dra. Iracema do Vale Holanda, que já era 
Procuradora-Geral de Justiça. Agora, com certeza, 
fará um excelente trabalho como Desembargadora 

no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Com seu 
talento, disposição e vocação, ela engrandecerá ain-
da mais a Justiça naquele Estado, juntamente com os 
demais desembargadores. 

Muito obrigado.
A SRA. KÁTIA ABREU – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. KÁTIA ABREU (PFL – TO. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero infor-
mar a esta Casa que hoje é um dia muito importante 
para o Brasil e para o agronegócio. 

Realizamos hoje a eleição da diretoria na Con-
federação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, 
ocasião em que reelegemos Presidente o competente e 
bravo companheiro Antônio Ernesto de Salvo. Elegemos 
também Fábio Meirelles, de São Paulo; Pio Guerra, de 
Pernambuco; e Ágide Meneguette, do Paraná. 

Para mim é uma honra e uma alegria o fato de 
a Confederação, que já tem 55 anos, eleger pela pri-
meira vez uma mulher para sua diretoria, no caso, esta 
Deputada Kátia Abreu, do Estado do Tocantins.

Foi um dia de alegria esta eleição democrática, 
que referenda mais uma vez a atuação do nosso Pre-
sidente e o quanto a Confederação é importante para 
o Brasil, principalmente neste momento de crise nacio-
nal, porque o País nunca viu uma crise generalizada 
no setor agropecuário. 

Todos os itens da agricultura – soja, algodão, tri-
go, arroz – estão em crise total e absoluta. A pecuária 
de corte, como se não bastasse a formação de cartéis 
por parte dos frigoríficos e os preços abaixo do custo 
de produção, tem pela frente o combate à febre afto-
sa no Mato Grosso do Sul, responsável por 40% das 
exportações de carne no Brasil, e no Paraná, Estado 
tão importante para todos nós. Há suspeita do foco 
também no Estado de São Paulo.

É a maior crise do setor. Todos os segmentos 
choram. Isso ocorre logo com a agricultura e a pecu-
ária, que têm garantido nos últimos anos superávit na 
balança comercial brasileira. 

Infelizmente, não é assim que entende o Governo 
Federal, principalmente o Sr. Ministro Antonio Palocci, 
que contingenciou todos os recursos para sanidade 
animal da pecuária bovina do País, não preservando 
uma receita de quase 4 bilhões de dólares nas expor-
tações do Brasil.

Espero que o Sr. Ministro tenha consciência de 
seu ato. Tenho certeza de que deve estar passando 
noites de insônia pela irresponsabilidade do superávit 
fiscal em cima da sanidade animal, em cima da pecuária 
de corte, que tanto tem orgulhado nosso Brasil.
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Mas tenho absoluta certeza de que a Confede-
ração da Agricultura estará firme junto aos produtores 
rurais na defesa desta cadeia e de todas as outras do 
agronegócio brasileiro.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

nome da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, 
presidida pelo ilustre Deputado Aldo Rebelo, quero 
congratular-me com V.Exa. por sua escolha para a 
diretoria da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil. 

V.Exa. já realiza brilhante trabalho em defesa do 
agronegócio no País, foi Presidente da Federação da 
Agricultura do Estado de Tocantins e certamente dará 
decisiva contribuição para cada vez mais o agronegó-
cio constituir importante instrumento na melhoria da 
balança comercial do Brasil. 

Apesar das crises que envolvem todos os setores 
da agricultura e da pecuária no País – como V.Exa. fri-
sou anteriormente –, tenho certeza de que venceremos 
tais dificuldades, porque o agronegócio é muito maior 
do que esta crise momentânea que vivemos.

O futuro, sem sombra de dúvida, está na agrope-
cuária. O homem poderá descobrir outras alternativas 
de energia, os carros poderão ser movidos a hidrogê-
nio retirado da água ou serem elétricos, mas o homem 
terá sempre de se alimentar. Portanto, quem produz 
alimento terá material nobre e de grande aceitação em 
futuro bem próximo.

A SRA. KÁTIA ABREU – Muito obrigada, Sr. 
Presidente. Certamente hoje os produtores do Brasil 
só podem contar com a Confederação da Agricultura 
e com o Congresso Nacional, porque com o Governo 
Federal – está claro para todo o Brasil –, infelizmen-
te, não. 

Muito obrigada.
O SR. JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO LEÃO (PP – BA. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Meu caro Presidente Inocêncio 
Oliveira, sei que V.Exa. está cansado, porque entra-
mos hoje nesta Casa às 8h30min e já são 20h20min; 
ainda não almoçamos. É uma luta ininterrupta. E ainda 
há pessoas, nas bases, que dizem que Deputado não 
trabalha. Mas não é o nosso caso, Deputado Inocên-
cio Oliveira. Tenho certeza de que a maioria dos Par-
lamentares desta Casa trabalham e contribuem para 
que este País realmente caminhe nos trilhos. 

Nos domingos, nos distraímos: vamos a nossas 
bases nos Municípios.

No último final de semana, visitei o Município de 
Simões Filho, região metropolitana de Salvador, ao 
lado de Lauro de Freitas. Realmente, saí de lá com 
vontade de poder realizar mais. 

O Prefeito Edson Almeida, excepcional admi-
nistrador, tem conseguido construir encostas, casas, 
avenidas, praças, quadras de esporte. Os projetos 
desse Prefeito realmente encantam sua comunidade, 
a Bahia e o Brasil.

São coisas que acontecem, meu caro Presidente 
Inocêncio Oliveira. Se cada Prefeito brasileiro tivesse 
a responsabilidade de um Edson Almeida em transfor-
mar sua cidade, de fazer com que as coisas aconte-
çam em seu Município, o Brasil seria outro, caminha-
ria realmente para ser um país de Primeiro Mundo. É 
disso que precisamos. 

Prefeitos do Brasil, vamos trabalhar! Vamos se-
guir o exemplo de Prefeitos como Edson Almeida, que 
trabalha, que é decente, sério, honesto e faz a coisa 
acontecer lá na ponta, lá no seu Município.

Nós, Parlamentares, só temos de ajudar esses 
Prefeitos.

Agradeço a V.Exa., meu caro Presidente Inocêncio 
Oliveira, pela oportunidade de aqui falar para o povo 
da Bahia e do Brasil. 

Muito obrigado.
O SR. VICENTINHO – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra. 
O SR. VICENTINHO (PT – SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) – Meu nobre Presidente, também 
agradeço e parabenizo V.Exa. pelo seu apoio a todos 
nós, Parlamentares.

Sr. Presidente, informo a esta Casa que hoje foi 
enterrada a Dra. Pietra Machado Guimarães, jovem 
negra advogada, no Mausoléu da Ordem dos Advo-
gados do Brasil de São Paulo.

A Dra. Pietra era filha da Dra. Maria da Penha 
Santos Lopes Guimarães, nossa querida Dra. Penha, 
líder comunitária, líder no mundo do Direito, advogada 
trabalhista que demonstrou o seu sofrimento de mãe 
ao perder uma filha. 

Essa família representa mais do que muitas famí-
lias brasileiras, porque a Dra. Penha, como advogada 
negra nordestina, que está em São Paulo e advoga 
há 37 anos, fez questão de, em seu escritório, cons-
tituir uma equipe de jovens negros da periferia e os 
transformar em advogados. Ela é uma das dirigentes 
do Instituto do Negro Padre Batista, que recolhe os 
jovens da Praça da Sé e ajuda a transformá-los em 
advogados.
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Estive no enterro – sei que o momento não é 
fácil.

A família é conterrânea de V.Exa., procedente de 
Recife, e a Dra. Penha é uma mulher altamente respei-
tada. Ela é uma das maiores lideranças negras do País, 
e certamente será, se depender da minha vontade, da 
vontade de muita gente e do quinto constitucional, a 
próxima Juíza do TRT de São Paulo. 

Envio meu abraço à família enlutada que hoje 
sofre. Digo-lhes que a luta e a vida continuam. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Antes 

de encerrar a sessão de hoje, esta Presidência informa 
que 91 Parlamentares usaram da tribuna, numa de-
monstração de trabalho e dedicação, sobretudo porque 
a Câmara dos Deputados é o grande centro de debates, 
indutora do processo de desenvolvimento nacional. 

Sinto-me honrado por ter presidido a sessão de 
hoje. Esta Mesa, sob a Presidência do ilustre Depu-
tado Aldo Rebelo, procura proporcionar aos nobres 
pares a oportunidade de tratar de assuntos que lhes 
dizem respeito. 

O SR. VICENTINHO – Parabéns, Sr. Presiden-
te.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – No-
bre Deputado Vicentinho, a homenagem póstuma que 
V.Exa. faz a essa pessoa, reconhecendo os méritos 
dessa família pernambucana, é uma forma de demons-
trar como se faz política: mostrar o que se passa na 
sua terra, prestar contas ao seu Município, à sua base 
eleitoral daquilo que acontece aqui no Congresso. 

Sinto-me feliz quando a Câmara dos Deputados 
pode exercitar, na sua plenitude, a sua vocação de 
grande centro de debates dos problemas nacionais, 
indutora do processo de desenvolvimento do País. 

Espero que amanhã possamos votar matérias 
fundamentais para a vida do País, como as Medidas 
Provisórias nºs 258 e 260, e limpar a pauta. 

A democracia no Brasil será sempre forte en-
quanto fortalecido estiver o Poder Legislativo, a Casa 
mais transparente, diretamente ligada ao povo e fun-
damental para a estabilidade do Brasil.

VII – ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – COM-

PARECEM MAIS À SESSÃO OS SRS.:

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB 
Babá PSOL 
Jader Barbalho PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nilson Pinto PSDB 
Raimundo Santos PL nº 
Socorro Gomes PCdoB 
Vic Pires Franco PFL 
Wladimir Costa PMDB 
Zé Geraldo PT 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Total de Pará: 11

AMAZONAS

Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL nº 
Lupércio Ramos PMDB 
Pauderney Avelino PFL 
Total de Amazonas: 5

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB 
Miguel de Souza PL nº 
Natan Donadon PMDB 
Total de Rondonia: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Homero Barreto PTB 
Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 3

MARANHÃO

Antonio Joaquim PSDB 
César Bandeira PFL 
Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Dr. Ribamar Alves PSB 
João Castelo PSDB 
Luciano Leitoa PSB 
Neiva Moreira PDT 
Nice Lobão PFL 
Pedro Novais PMDB 
Sarney Filho PV 
Total de Maranhão: 11

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Antenor Naspolini PSDB 
Bismarck Maia PSDB 
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PSOL 
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José Pimentel PT 
Léo Alcântara PSDB 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PSDB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará: 11

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Simplício Mário PT 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Betinho Rosado PFL 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Inaldo Leitão PL nº 
Ricardo Rique PL nº 
Wellington Roberto PL nº 
Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 4

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Osvaldo Coelho PFL 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Pedro Corrêa PP 
Renildo Calheiros PCdoB 
Total de Pernambuco: 7

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Caldas PL nº 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 4

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Heleno Silva PL nº 
Jackson Barreto PTB 
Total de Sergipe: 3

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
Félix Mendonça PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 

Jairo Carneiro PFL 
João Carlos Bacelar PL nº 
João Leão PP 
José Carlos Araújo PL nº 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Bassuma PT 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Mário Negromonte PP 
Pedro Irujo PMDB 
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Total de Bahia: 17

MINAS GERAIS

Custódio Mattos PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Fernando Diniz PMDB 
Gilmar Machado PT 
Jaime Martins PL nº 
João Magalhães PMDB 
José Santana de Vasconcellos PL nº 
Leonardo Mattos PV 
Leonardo Monteiro PT 
Mauro Lopes PMDB 
Narcio Rodrigues PSDB 
Romel Anizio PP 
Vittorio Medioli PV 
Total de Minas Gerais: 13

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Jair de Oliveira PMDB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PMDB 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PT 
Eduardo Paes PSDB 
Fernando Gabeira PV 
Itamar Serpa PSDB 
Jandira Feghali PCdoB 
José Divino PMR 
Josias Quintal PSB 
Julio Lopes PP 
Leonardo Picciani PMDB 
Miro Teixeira PDT 
Paulo Baltazar PSB 
Reinaldo Betão PL nº 
Reinaldo Gripp PL nº 
Simão Sessim PP 
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Vieira Reis PMR 
Total de Rio de Janeiro: 17

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Amauri Gasques PL nº 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Delfim Netto PMDB 
Dimas Ramalho PPS 
Edna Macedo PTB 
Enéas PRONA 
Gilberto Nascimento PMDB 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PTB 
João Batista PP 
João Herrmann Neto PDT 
João Paulo Cunha PT 
José Dirceu PT 
José Eduardo Cardozo PT 
José Mentor PT 
Jovino Cândido PV 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Medeiros PL nº 
Michel Temer PMDB 
Milton Monti PL nº 
Neuton Lima PTB 
Orlando Fantazzini PSOL 
Paulo Lima PMDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Silvio Torres PSDB 
Telma de Souza PT 
Vadão Gomes PP 
Vicentinho PT 
Xico Graziano PSDB 
Total de São Paulo: 36

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso: 3

DISTRITO FEDERAL

Maninha PSOL 

Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
João Campos PSDB 
Pedro Canedo PP 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Rubens Otoni PT 
Total de Goiás: 5

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso do Sul: 3

PARANÁ

Alex Canziani PTB 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL nº 
Colombo PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Giacobo PL nº 
Hermes Parcianello PMDB 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Total de Paraná: 9

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Edison Andrino PMDB 
Gervásio Silva PFL 
Jorge Boeira PT 
Paulo Bauer PSDB 
Total de Santa Catarina: 5

RIO GRANDE DO SUL

Afonso Hamm PP 
Darcísio Perondi PMDB 
Henrique Fontana PT 
Kelly Moraes PTB 
Luis Carlos Heinze PP 
Marco Maia PT 
Nelson Proença PPS 
Onyx Lorenzoni PFL 
Paulo Gouvêa PL nº 
Pompeo de Mattos PDT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul: 11

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:
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RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL 
Luciano Castro PL nº 
Suely Campos PP 
Total de Roraima: 3

AMAPÁ

Badu Picanço PL nº 
Coronel Alves PL nº 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

José Priante PMDB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Zé Lima PP 
Total de Pará: 3

AMAZONAS

Silas Câmara PTB 
Total de Amazonas: 1

RONDONIA

Hamilton Casara PSDB 
Total de Rondonia: 1

ACRE

Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre: 2

MARANHÃO

Wagner Lago PDT 
Total de Maranhão: 1

CEARÁ

Almeida de Jesus PL nº 
Arnon Bezerra PTB 
Gonzaga Mota PSDB 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Moraes Souza PMDB 
Total de Piauí: 1

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Domiciano Cabral PSDB 
Lúcia Braga PMDB 
Total de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 

Joaquim Francisco PFL 
Marcos de Jesus PFL 
Raul Jungmann PPS 
Ricardo Fiuza PP 
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

João Lyra PTB 
Maurício Quintella Lessa PDT 
Total de Alagoas: 2

BAHIA

Edson Duarte PV 
Total de Bahia: 1

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSDB 
Cleuber Carneiro PTB 
Ivo José PT 
Total de Minas Gerais: 3

ESPÍRITO SANTO

Iriny Lopes PT 
Neucimar Fraga PL nº 
Total de Espírito Santo: 2

RIO DE JANEIRO

Almir Moura PFL 
Bernardo Ariston PMDB 
Elaine Costa PTB 
Paulo Feijó PSDB 
Renato Cozzolino PDT 
Total de Rio de Janeiro: 5

SÃO PAULO

Ary Kara PTB 
Chico Sardelli PV 
Iara Bernardi PT 
Luiz Carlos Santos PFL 
Vicente Cascione PTB 
Total de São Paulo: 5

MATO GROSSO

Lino Rossi PP 
Ricarte de Freitas PTB 
Wellington Fagundes PL nº 
Total de Mato Grosso: 3

GOIÁS

Enio Tatico PL nº 
Leandro Vilela PMDB 
Sandes Júnior PP 
Sandro Mabel PL nº 
Sérgio Caiado PP 
Total de Goiás: 5
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MATO GROSSO DO SUL

João Grandão PT 
Total de Mato Grosso do Sul: 1

PARANÁ

André Zacharow PMDB 
Dr. Rosinha PT 
José Janene PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL nº 
Total de Paraná: 5

RIO GRANDE DO SUL

Eliseu Padilha PMDB 
Érico Ribeiro PP 
Francisco Appio PP 
Total de Rio Grande do Sul: 3

O SR. PRESIDENTE Inocêncio Oliveira) – Encerro 
a sessão, designando para amanhã, quarta-feira, dia 
26, às 14h, a seguinte

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA 
(Art. 62, § 6º da Constituição Federal)

Discussão

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 258, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 258, de 2005, que dispõe so-
bre a Administração Tributária Federal e dá 
outras providências. Pendente de parecer 
da Comissão Mista.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 4-8-05
PRAZO NA CÂMARA: 18-8-05
SOBRESTA A PAUTA EM: 5-9-05 (46º 

DIA)
PRORROGAÇÃO (CN): 20-9-2005 a 

18-11-2005

2 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 260, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medida 
Provisória nº 260, de 2005, que abre crédito 
extraordinário, em favor do Ministério da 
Defesa, no valor de R$ 350.000.000,00, para 
os fins que especifica. Pendente de parecer 

da Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização.

PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 7-9-05
PRAZO NA CÂMARA: 21-9-05
SOBRESTA A PAUTA EM: 9-10-05 (46º 

DIA)

URGÊNCIA 
(Artigo 64, § 2º da Constituição Federal,  

c/c art. 204, I, do Regimento Interno)

Discussão

3 
PROJETO DE LEI Nº 5.463-D, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Pro-
jeto de Lei nº 5.463-D, de 2005, que autori-
za a concessão de bolsas de estudo e de 
pesquisa a participantes de programas de 
formação inicial e continuada de professo-
res para a educação básica; tendo parece-
res: da Comissão de Educação e Cultura, 
pela aprovação deste e das Emendas de 
nºs 3, 5 e 7, apresentadas em Plenário, 
pela aprovação parcial da Emenda de nº 6, 
apresentada em Plenário, com substituti-
vo, e pela rejeição das Emendas de nºs 1, 
2 e 4, apresentadas em Plenário (Relator: 
Dep. Paulo Rubem Santiago); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela adequa-
ção financeira e orçamentária deste, pela 
não implicação da matéria com aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa 
públicas, não cabendo pronunciamento 
quanto à adequação financeira e orça-
mentária das Emendas nºs 1, 3, 4, 5, 6 e 7, 
apresentadas em Plenário e pela inadequa-
ção financeira e orçamentária da Emenda 
nº 2, apresentada em Plenário (Relator: 
Dep. Nazareno Fonteles e Relator-Substi-
tuto: Dep. Carlito Merss); e da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania 
pela constituticionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas de 
nºs 3, 5, 6 e 7, apresentadas em Plenário, 
e pela inconstitucionalidade das de nºs 1, 
2 e 4, apresentadas em Plenário (Relator: 
Dep. Colbert Martins). 

SOBRESTA A PAUTA EM (46º DIA): 
2-8-05
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4 
PROJETO DE LEI Nº 5.524-C, DE 2005 

(Do Sr. Pedro Canedo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 5.524-C, de 2005, que dispõe so-
bre a instituição de concurso de prognósti-
co destinado ao desenvolvimento da práti-
ca desportiva, a participação de entidades 
desportivas da modalidade futebol nesse 
concurso, o parcelamento de débitos tribu-
tários e para com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço – FGTS, e dá outras pro-
vidências; tendo pareceres: da Comissão de 
Seguridade Social e Família pela aprovação 
deste, com emendas, e pela rejeição do de nº 
5.541/05, apensado, e das Emendas de nºs 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, apresen-
tadas em Plenário, e pela aprovação parcial 
das de nºs 5 e 7 (Relator: Dep. Dr. Francisco 
Gonçalves); da Comissão de Turismo e Des-
porto pela aprovação deste, com emendas, 
e pela rejeição do de nº 5.541/05, apensado, 
e das Emendas de nºs 1 a 14, apresentadas 
em Plenário (Relator: Dep. Marcelo Guima-
rães Filho); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislati-
va deste, do de nº 5.541/05, apensado, das 
Emendas de nºs 1 a 14, apresentadas em 
Plenário, com subemenda às de nºs 5 e 7, 
e das Emendas de nºs 1 a 3, adotadas pela 
Comissão de Turismo e Desporto, com su-
bemenda à de nº 3 (Relator: Dep. Dr. Rosi-
nha). Pendente de parecer da Comissão de 
Finanças e Tributação.

Tendo apensado o PL nº 5.541/05.
SOBRESTA A PAUTA EM (46º dia): 14-

8-05

5 
PROJETO DE LEI Nº 5.629-B, DE 2005 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei nº 5.629-B, de 2005, que dispõe 
sobre a concessão de subvenção econô-
mica à Companhia de Navegação do São 
Francisco – FRANAVE; tendo pareceres: 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
aprovação, com substitutivo (Relator: Dep. 
Eliseu Resende); da Comissão de Finanças 
e Tributação pela adequação financeira e 
orçamentária (Relator: Dep. Roberto Brant); 

e da Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania, pela constitucionalidade, 
juridicidade e técnica legislativa (Relator: 
Dep. Luciano Zica).

SOBRESTA A PAUTA EM (46º dia): 
26-8-05

PRIORIDADE

Discussão

6 
PROJETO DE LEI Nº 4.186-B, DE 2004 

(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, do Projeto 
de Lei nº 4.186-B, de 2004, que altera os li-
mites do Parque Nacional de Brasília; tendo 
pareceres: da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável pela aprovação 
deste e das Emendas de Plenário de nºs 1/04, 
3/04, e 4/04, com substitutivo, e pela rejeição 
da Emenda de Plenário de nº 2/04 (Relator: 
Dep. Jorge Pinheiro); e da Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania pela constitu-
cionalidade, juridicidade e técnica legislativa 
deste, do Substitutivo da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e 
das Emendas de Plenário de nºs 1 a 4 (Rela-
tor: Dep. José Eduardo Cardozo).

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
(Art. 202 c/c Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 106-B, DE 1999 
(Do Sr. Leur Lomanto e Outros)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 106-B, 
de 1999, que suprime o parágrafo 7º, do art. 
14 da Constituição Federal; tendo parecer 
: da Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania pela admissibilidade desta e das 
de nºs 138/99 e 147/99, apensadas (Relator: 
Dep. Inaldo Leitão); e da Comissão Especial, 
pela aprovação desta, com substitutivo, pela 
prejudicialidade da de nº 138/99, apensada, 
e pela rejeição da de nº 147/99, apensada 
(Relator: Dep. André de Paula).

Tendo apensadas as PECs nºs 138/99 
e 147/99.
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AVISOS

PROPOSIÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS OU RECURSOS

I – EMENDAS

II – RECURSOS

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO-
MISSÃO – ART. 24, II, DO RICD

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, combi-
nado com o art. 132, § 2º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do 
RICD: 5 Sessões

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.403-A/04 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a ACAC – Associação Comunitária de Apoio à Ci-
dadania a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de Guarará, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.690-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária dos Moradores de 
Cachoeira Dourada – GO e Distritos a executar, pelo 
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi-
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira 
Dourada, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.730-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária Maranata a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Gua-
maré, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.765-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação de Moradores “Rádio Comunitária 
Sentinela das Águas” – “Amorosa” a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.806-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Comunitária São Vicente de Pau-
lo a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Moraújo, Estado do Ceará.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.842-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural Comunitária Tapiratiben-
se a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Tapiratiba, Estado de São Paulo.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.845-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação Cultural e Comunitária de Itabe-
raí a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Itaberaí, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.848-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Sociedade Serrado Verdes de 
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de 
São Simão, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.852-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Louvores ao Rei Integração 
Comunitária a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Campo Grande, Estado do Mato 
Grosso do Sul.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.865-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Comunicação Comunitária Cultural 
de Nova Ibiá a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Nova Ibiá, Estado da Bahia.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.872-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que autoriza 
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a Sociedade dos Amigos de Magalhães de Almeida a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Magalhães de Almeida, Estado do Maranhão.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.895-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que outor-
ga concessão à Fundação Educacional e Cultural das 
Águas Quentes para executar serviço de radiodifusão 
de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, 
na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.910-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
outorga permissão à Fundação Arnóbio Abreu para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Assú, Estado do Rio Grande do Norte.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05

Nº 1.840-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação de Assistência ao Homem do 
Campo a executar, sem direito de exclusividade, ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Caxias, 
Estado do Maranhão.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 1.847-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que ou-
torga permissão à Sociedade Serrado Verdes de Co-
municações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, na cidade de Crixás, 
Estado de Goiás.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 1.849-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Ação Social Mirandense a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Miranda do 
Norte, Estado do Maranhão.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 1.853-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática) – Aprova o ato 
que autoriza a Associação dos Comunicadores de 
Maracanaú – ASCOMAR a executar, pelo prazo de 

dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Maracanaú, 
Estado do Ceará.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 1.854-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que auto-
riza a Associação de Comunicação Comunitária Ágape 
de Ourinhos a executar, pelo prazo de dez anos, sem 
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu-
nitária na cidade de Ourinhos, Estado de São Paulo.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 1.862-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza ao Clube de Mães “Madre Madalena” da Co-
munidade Senhor dos Passos – COMASP a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ma-
lacacheta, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 1.874-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Comunitária de Comunicação, 
Cultura e Desenvolvimento a executar, pelo prazo de 
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Reserva do Igua-
çu, Estado do Paraná.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 1.887-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que au-
toriza a Associação “Comunidade Irmãos Unidos” de 
Governador Archer a executar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Governador Archer, Estado 
do Maranhão.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 1.905-A/05 (Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática) – Aprova o ato que 
autoriza a Associação Sócio Cultural São Romão a 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Fernando Pedroza, Estado do Rio Grande 
do Norte.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05
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PROJETOS DE LEI:

Nº 4.802-C/05 (RENATO CASAGRANDE) – Denomina 
“Aeroporto de Vitória – Augusto Ruschi “ o aeroporto 
da cidade de Vitória do Estado do Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 4.412-C/01 (CEZAR SCHIRMER) – Regulamenta 
o exercício da profissão de Supervisor Educacional e 
dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 7.337-B/02 (JOÃO MAGNO) – Altera a redação do 
inciso I do art. 218 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 2.997-B/04 (ANTONIO CARLOS BISCAIA) – Dis-
põe sobre o regime jurídico aplicável às lojas de con-
veniência e dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 3.210-B/04 (MARCELO CASTRO) – Institui o Dia 
do Yôga
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 3.516-B/04 (NELSON BORNIER) – Reduz alíquo-
tas do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI 
incidentes sobre os produtos que menciona.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 3.969-C/04 (PODER EXECUTIVO) – Fixa os efeti-
vos do Comando da Aeronáutica em tempo de paz e 
dá outras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 4.282-C/04 (PODER EXECUTIVO) – Altera o valor 
da pensão especial concedida a Mário Kozel e Tere-
zinha Lana Kozel pela Lei nº10.724, de 20 de agosto 
de 2003.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 4.671-B/04 (NEYDE APARECIDA) – Altera a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional” – LDB, 
incluindo a definição de função de magistério. Apen-
sado o PL. 5.147/05.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 5.087-B/05 (ROBERTO GOUVEIA) – Institui o Dia 
da Ioga
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON-
TRÁRIOS (Art. 133, DO RICD).

PROJETOS DE LEI:

Nº 1.333-B/03 (CARLOS NADER) – Autoriza o Poder 
Executivo a criar o Fundo de Apoio à Microempresa 
a ser administrado pelo BNDES – Bando Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 2.414-A/03 (BENJAMIN MARANHÃO) – Altera a 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para modificar o 
Auxílio-Reclusão e prever proteção aos dependentes 
de vítima de homicídio. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 2.843-A/03 (CHICO ALENCAR) – Dispõe sobre a 
padronização, pelo Poder Executivo, das denomina-
ções e siglas dos serviços bancários oferecidos aos 
clientes. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 3.233-A/04 (CONFÚCIO MOURA) – Dispõe sobre 
a destinação dos prêmios prescritos de concursos de 
prognósticos e dá outras providências. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 3.255-A/04 (GERALDO RESENDE) – Acrescenta 
alínea “e” ao inciso I do artigo 6º da Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 3.583-A/04 (NELSON MARQUEZELLI) – Acrescenta 
parágrafo único ao artigo 531 do Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1943 – Consolidação das Leis do Trabalho. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 4.214-B/04 (ALMIR MOURA) – Dispõe sobre a 
presença de Nutricionistas nas escolas do ensino fun-
damental e médio. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 4.783-A/05 (BISMARCK MAIA) – Dispõe sobre 
a criação do Programa Nacional de Microcrédito do 
Turismo. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 4.865-A/05 (CARLOS NADER) – “Dispõe sobre 
a criação do “Programa Odonto-Móvel” e dá outras 
providências”. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 3.667-A/00 (VANESSA GRAZZIOTIN) – Dá nova 
redação ao § 2º do art. 2º da Lei nº 4.375, de 17 de 
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agosto de 1964, “Lei do Serviço Militar”, garantindo às 
mulheres o direito de opção ao serviço militar. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 5.051-A/01 (LINCOLN PORTELA) – Acrescenta 
parágrafo único ao art. 11, da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico 
dos servidores públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações federais. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 6.615-B/02 (ROBERTO PESSOA) – Acrescenta in-
ciso 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.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 2.896-A/04 (ROMEL ANÍZIO) – Institui o dia 10 
de setembro como o Dia Nacional do Assessor de 
Imprensa. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 3.900-A/04 (CELSO RUSSOMANNO) – Altera a 
denominação da Fundação Universidade de Brasília 
para Universidade de Brasília Darcy Ribeiro. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 3.925-A/04 (CARLOS SOUZA) – Institui o ano de 
2006 como o “Ano da reforma Universitária”. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 4.992-B/05 (CARLOS NADER) – Dispõe sobre o 
financiamento e desenvolvimento de programas ha-
bitacionais sociais, destinados à população de baixa 
renda e dá outras providências. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 5.020-A/05 (MANATO) – Institui o dia 9 de dezem-
bro como Dia Nacional Contra a Corrupção. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 5.035-A/05 (MARCELO ORTIZ) – Denomina a 
Praça do Cruzeiro, localizada no Eixo Monumental de 
Brasília, no Distrito Federal, como “Praça do Cruzeiro 
– Papa João Paulo II”.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 5.039-A/05 (JORGE GOMES) – Regulamenta o 
exercício profissional da Grafologia e determina ou-
tras providências.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 5.109-A/05 (CARLOS NADER) – Dispõe sobre a 
realização de testes vocacionais para alunos das es-
colas públicas e dá outras providências. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 5.198-A/05 (PROFESSOR IRAPUAN TEIXEIRA) 
– Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção da Bíblia 
Sagrada como livro didático na disciplina de história 
nas escolas do ensino médio. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

Nº 5.301-A/05 (SENADO FEDERAL) – Altera o art. 2º 
da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, para instituir 
o Exame de proficiência como requisito adicional a ser 
exigido na inscrição em Conselho Regional de Corre-
tores de Imóveis e dá outras providências. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMIS-
SÃO – ART 54, DO RICD.

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM 
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO 
ART. 144, DO RICD).

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: art. 58, § 3º, com-
binado com o art. 132, § 2º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso, art. 58, § 1º, do 
RICD: 5 Sessões

2.1 – PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJU-
RIDICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Nº 178-A/04 (LUCIANA GENRO) – Altera a redação 
do art. 13 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, 
que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional” 
e dá outras providências. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

2.2 – PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU 
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI

Nº 383-B/95 (MARQUINHO CHEDID) – Dispõe sobre 
incentivos fiscais nas áreas dos Impostos sobre Renda 
e Proventos de Qualquer Natureza – IR sobre Produ-
tos Industrializados – IPI, e sobre Operações Finan-
ceiras – IOF, concedidos a empresas que mantenham 
escolas para a formação de atletas. (APENSADOS: 
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PL nº 888/95 do Dep Elias Murad, PL nº 1.217/95 do 
Dep Dilceu Sperafico, PL nº 1.887/96 da Dep Maria 
Elvira, PL nº 2.143/96 do Dep Agnelo Queiroz, PL nº 
2.945/97 do Dep Aldo Arantes, PL nº 250/99 do Dep 
Edinho Araúlo, PL nº 1.680/99 do Dep Freire Júnior, 
PL nº 2.632/00 do Dep Ronaldo Vasconcellos, PL nº 
4.627/01 do Dep Edison Andrino, PL nº 4.644/01 da 
Dep Elcione Barbalho, PL nº 5.050/01 do Dep Dilceu 
Sperafico , PL nº 5.955/01 da Dep Teté Bezerra, PL nº 
6.478/02 do Dep José Carlos Coutinho e PL nº 6.660/02 
do Dep Darcísio Perondi. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 2.477/00 (MARINHA RAUPP) – Altera o texto dos 
incisos I e II ao artigo 66 da Lei nº 8.213, de 24 de ju-
lho de 1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefí-
cios da Previdência Social e dá outras providências”. 
(Obs.: o PL nº 02/95 do Dep PAULO PAIM, PRINCI-
PAL, recebeu parecer pela adequação financeira e 
orçamentária da CFT).
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 2.597/00 (MARINHA RAUPP) – Altera o texto do 
art. 65 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 
“dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências”. (Obs.: o PL nº 02/95 
do Dep PAULO PAIM, PRINCIPAL, recebeu parecer 
pela adequação financeira e orçamentária da CFT).
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 2.598/00 (MARINHA RAUPP) – Altera a redação 
do art. 4º da Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
que “dispõe sobre a Profissão de Empregado Domés-
tico e dá outras providências”, facultando o acesso ao 
salário-família, e dá outras providências. (Obs.: o PL 
nº 02/95 do Dep PAULO PAIM, PRINCIPAL, recebeu 
parecer pela adequação financeira e orçamentária 
da CFT).
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 6.322-B/02 (POMPEO DE MATTOS) – Assegura 
o oferecimento, preventivo e gratuito, pelo Estado, no 
âmbito do SUS, do exame de triagem de diagnóstico 
de deficiência de alfa-1-antitripsina e dá outras provi-
dências. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 675-A/03 (DR. HELENO) – Dá nova redação ao art. 
2º da Lei nº 10.182, de 2001, que restaura a vigência 
da Lei nº 8.989, de 1995, e dispõe sobre a isenção de 
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para a 
aquisição de automóveis movidos a combustíveis de 
origem renovável e não renovável, incluindo aqueles 
destinados à conversão para Gás Natural. (APENSADO: 
PL nº 3.644/04 do Dep Ronaldo Vasconcellos).
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 2.606-B/03 (GONZAGA PATRIOTA) – Cria a Área 
de Livre Comércio no Município de Petrolina, no Estado 
do Pernambuco, e dá outras providências. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

4. DEVOLVIDOS AOS AUTORES, nos termos do ar-
tigo 137, § 1º, do RICD.

Prazo para apresentação de recurso, artigo 137, § 2º 
do RICD: 05 sessões.

PROJETOS DE LEI

Nº 5.951/05 (VIC PIRES FRANCO) – Altera o inciso 
IV do Art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e o Art. 97 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, para permitir a ausência ao serviço de até seis 
dias por ano para doação voluntária de sangue. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 5.954/05 (WASNY DE ROUSE) – Dispõe sobre a 
criação da Carreira de Especialista em Políticas Edu-
cacionais do Ministério da Educação, FNDE e INEP e 
dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 5.984/05 (INALDO LEITÃO) – Dá nova redação ao 
caput do artigo 92 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, e dá outras providências. 
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 1-11-05

INDICAÇÕES:

Nº 5.505/05 (JOSÉ LINHARES) – Sugere ao Ministro 
dos Transportes a adoção de medidas que dêem 
condições para tráfego de veículos na BR – 222, no 
Estado do Ceará, especificamente no trecho entre as 
cidades de Umirim – Sobral. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 5.641/05 (JOÃO GRANDÃO) – Sugere ao Ministé-
rio da Integração Nacional a adoção de providências 
necessárias ao funcionamento do sistema de irrigação 
da Gleba Santa Terezinha, em Itaporã – MS. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

Nº 6.128/05 (ILDEU ARAÚJO) – Sugere à UNICAMP 
– Universidade Estadual de Campinas – São Paulo a 
construção de um novo campus universitário no mu-
nicípio de Limeira – São Paulo. 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE 
EXPEDIENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2005

Dia 26, 4ª-feira

15:00 LUCIANA GENRO (PSOL – RS)
15:25 ROBERTO BRANT (PFL – MG)
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Dia 27, 5ª-feira

15:00 CARLOS ABICALIL (PT – MT)
15:25 LUIZ CARLOS HAULY (PSDB – PR)

Dia 28, 6ª-feira

10:00 TEREZINHA FERNANDES (PT – MA)
10:25 MILTON CARDIAS (PTB – RS)
10:50 MARIA DO ROSÁRIO (PT – RS)
11:15 WILSON SANTIAGO (PMDB – PB)
11:40 HOMERO BARRETO (PTB – TO)
12:05 VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB – AM)
12:30 JAIME MARTINS (PL – MG)
12:55 ANTONIO CARLOS BISCAIA (PT – RJ)
13:20 JÚLIO DELGADO (PSB – MG)

Dia 31, 2ª-feira

15:00 MARIA DO CARMO LARA (PT – MG)
15:25 WLADIMIR COSTA (PMDB – PA)
15:50 JACKSON BARRETO (PTB – SE)
16:15 BETINHO ROSADO (PFL – RN)
16:40 REGINALDO LOPES (PT – MG)
17:05 SIGMARINGA SEIXAS (PT – DF)
17:30 MARCELO CASTRO (PMDB – PI)
17:55 FRANCISCO APPIO (PP – RS)
18:20 HAMILTON CASARA (PSDB – RO)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I – COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

LOCAL: Auditório Petrônio Portella – Senado 
Federal 
HORÁRIO: 9h 

SEMINÁRIO 

GRITO DO CAMPO – ALERTA À NAÇÃO

9h Abertura
Deputado Federal Ronaldo Caiado, Presidente da 

Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados; 

Senador Sérgio Guerra, Presidente da Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal;

Dr. Duarte Nogueira, Presidente do Fórum Nacio-
nal dos Secretários Estaduais de Agricultura.

9h30 às 11h
A crise na Agricultura e seus reflexos em setores 

específicos: Algodão, carnes, lácteos e grãos – soja, 
milho, arroz e trigo

Dr. Antônio Ernesto de Salvo, Presidente da CNA; 
e 

Dr. Luiz Roberto Baggio, Vice-Presidente da 
OCB.

11h às 11h30 
Uma visão macroeconômica da crise na Agri-

cultura.
Deputado Delfim Netto
Dr. Getúlio Pernambuco – Chefe do Departa-

mento Econômico da CNA.
11h30 às 12h
Agência Reguladora do Agronegócio Brasilei-

ro
Deputado Federal Xico Graziano; e 
Dr. Leandro Silveira, Professor da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV)
Debatedores:
Deputado Federal Odacir Zonta, Presidente da 

Frente Parlamentar do Cooperativismo; e
Deputado Federal Dilceu Sperafico, Presidente 

da Frente Parlamentar da Agricultura.
12h
Debates e conclusões
13h
Encerramento

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-10-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.191/05 – Do Sr. Moacir Mi-
cheletto – que “da nova redação ao artigo 96 da Lei 
Nº 4.504 (Estatuto da Terra) de 30 de novembro de 
1964”. (Apensado: PL nº 5656/2005) 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO  
NACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO REGIO-

NAL 

LOCAL: Plenário 15 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO COARI-MANAUS 
(Requerimento nº 93/2005, da Deputada  

Vanessa Grazziotin)

Convidados:
VIRGÍLIO VIANA – Secretário de Desenvolvimento 
Sustentável do Estado do Amazonas;
MARCELO DE SOUZA MURTA – Assessor Especial 
do Ministério de Minas e Energia;
GÉZIO RANGEL DE ANDRADE – Gerente de 
Empreendimentos do Gasoduto Coari-Manaus na 
Petrobrás;
PAULO ROBERTO DE HOLANDA SALES – 
Representante da Eletrobrás;
JOSÉ GENIVALDO DA SILVA – Diretor de Finanças 
da Federação Única dos Petroleiros – FUP.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 
TEMA: Cerimônia de aposição da foto do Senhor 
Gilberto Kassab, Presidente desta comissão em 2004, 
na galeria de ex-presidentes. 
LOCAL: Plenário 13, Anexo II 
HORÁRIO: 10h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 245/05 – Do Sr. Nelson Proença 
– que “requer a realização de Audiência Pública para 
debater Programa de Inclusão Digital sob responsa-
bilidade do Ministério das Comunicações”. 

REQUERIMENTO Nº 246/05 – Do Sr. Ariosto Holanda 
– que “solicita seja realizado no âmbito da Comissão 
e em conjunto com o Conselho de Altos Estudos e 
Avaliação Tecnológica desta Casa, Seminário sobre o 
tema Capacitação Tecnológica da População”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pela Comissão: 

PRAZO CONSTITUCIONAL 

TVR Nº 425/04 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
915/2004) – que “submete à apreciação do Congresso 

Nacional o ato constante da Portaria nº 520, de 08 de 
outubro de 2003, que autoriza a Rádio Comunitária 
Sociedade FM de Medicilândia a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Medicilândia, 
Estado do Pará”. 
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 449/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
78/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante do Decreto de 09 de fe-
vereiro de 2005, que outorga concessão à Rádio FM 
Serrote Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em onda média, na cidade de Ubajara, Esta-
do do Ceará” 
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 456/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
84/2005) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 91, de 23 de 
janeiro de 2004, que autoriza a Associação Comuni-
tária Atalaia de Comunicação e Cultura a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ca-
culé, Estado da Bahia” 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 576/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
222/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 775, de 22 
de dezembro de 2003 que outorga autorização ao Cen-
tro Comunitário Sócio Cultural de Barra dos Coqueiros 
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe”. 
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 637/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
357/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 150, de 16 
de abril de 2004, que outorga autorização à Associação 
Comunitária da Região Norte para executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais”. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 648/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
380/2005) – que “submete, à apreciação do Congres-
so Nacional, o ato constante do Decreto de 16 de ju-
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nho de 2005, que “Outorga concessão à Fundação 
Ernesto Benedito de Camargo, para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi-
vamente educativos, no Município de Cotia, Estado 
de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado BADU PICANÇO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado João Batista, em 5-10-2005. 

TVR Nº 653/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
549/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 90, de 23 
de janeiro de 2004, que autoriza a Associação Comu-
nitária Francisco de Assis Dantas a executar, pelo pra-
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço 
de radiodifusão comunitária na cidade de Penaforte , 
Estado do Ceará” 
RELATOR: Deputado JOVINO CÂNDIDO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 655/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
551/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 142, de 16 
de fevereiro de 2005, que autoriza a Associação Co-
munitária Diamantina a executar, pelo prazo de dez 
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão comunitária na cidade de Morro do Chapéu, 
Estado da Bahia” 
RELATOR: Deputado JORGE GOMES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 656/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
552/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 114, de 
16 de fevereiro de 2005, que autoriza a Associação 
Cultural “Sebastião Cândido Rios” de Trindade – GO 
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de 
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Trindade, Estado de Goiás” 
RELATOR: Deputado NELSON PROENÇA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 657/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
553/2005) – que “submete à apreciação do Congresso 
Nacional o ato constante da Portaria nº 153, de 16 de 
abril de 2004, que autoriza a Associação Comunitária 
de Rádio e Difusão de Conceição dos Ouros a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Con-
ceição dos Ouros, Estado de Minas Gerais” 
RELATOR: Deputado JULIO SEMEGHINI. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 658/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
554/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 370, de 23 

de setembro de 2004, que outorga permissão à Coli-
nas FM Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão 
sonora em frequência modulada, na cidade de Ibaiti, 
Estado do Paraná” 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RABELO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 659/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
555/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 2.794, de 11 
de dezembro de 2002, que outorga permissão à Fun-
dação Nova Campo Largo Rádio e Televisão Educati-
va para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada, com fins exclusivamente educa-
tivos, na cidade de Lapa, Estado do Paraná” 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 662/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
558/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 390, de 03 
de novembro de 2004, que autoriza a Associação de 
Proteção e Preservação do Vale do Apodi a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Apo-
di, Estado do Rio Grande do Norte” 
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 666/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
565/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 263, de 01 
de junho de 2005, que autoriza a Associação de Radio-
difusão Comunitária Professor Falcão – FM a executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de To-
ritama, Estado de Pernambuco” 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 668/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
567/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 97, de 16 de 
fevereiro de 2005, que autoriza a Associação Comu-
nitária Beneficente e Cultural de São João Batista do 
Gloria a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São João Batista do Glória, Estado de 
Minas Gerais” 
RELATOR: Deputado JÚLIO CESAR. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 669/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
568/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
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so Nacional o ato constante da Portaria nº 2.821, de 
11 de dezembro de 2002, que outorga permissão à 
Sistema Syria de Comunicações Ltda para explorar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modu-
lada, na cidade de Boa Vista do Buricá, Estado do Rio 
Grande do Sul” 
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 672/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
587/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 199, de 11 
de março de 2005, que autoriza a Associação Rádio 
Comunitária Atalaia de Bagé a executar, pelo prazo 
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Bagé, Estado 
do Rio Grande do Sul”. 
RELATOR: Deputado NARCIO RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

TVR Nº 681/05 – Do Poder Executivo – (MSC nº 
599/2005) – que “submete à apreciação do Congres-
so Nacional o ato constante da Portaria nº 80, de 15 de 
fevereiro de 2005, que outorga autorização à Associa-
ção Cultural de Comunicação Alternativa para executar, 
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, 
serviços de radiodifusão comunitária no município de 
Santa Cruz do Rio Pardo, Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES DE JESUS. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.758/99 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de as em-
presas prestadoras de serviços de telecomunicações 
colocarem, nos aparelhos telefônicos de terminais 
fixos, dispositivo de registro de pulsos e de número 
de chamadas realizadas, e dá outras providências”. 
(Apensados: PL nº 2225/1999, PL nº 3085/2000, PL nº 
3795/2000, PL nº 4726/2001, PL nº 7092/2002, PL nº 
7487/2002, PL nº 2939/2004 e PL nº 5754/2005) 
RELATOR: Deputado ADELOR VIEIRA. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 2225/1999, 
do PL nº 3085/2000, do PL nº 3795/2000, do PL nº 
4726/2001, do PL nº 7092/2002, do PL nº 7487/2002, 
do PL nº 2939/2004, e do PL nº 5754/2005, apensados, 
com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 1.304/03 – Do Sr. Leonardo Mon-
teiro – que “dispõe sobre a criação de telefone de três 
dígitos para uso exclusivo dos Conselhos Tutelares”. 
(Apensado: PL nº 1870/2003) 
RELATOR: Deputado PEDRO CHAVES. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 

PL nº 1870/2003, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.311/03 – Do Sr. Wladimir Costa 
– que “acrescenta o artigo 63-A à Lei nº 4.117, de 27 
de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro 
de Telecomunicações”. 
RELATOR: Deputado GUSTAVO FRUET. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.436/03 – Do Sr. Elimar Máxi-
mo Damasceno – que “modifica a Lei nº 9.472, de 16 
de julho de 1997, determinando a criação de serviço 
que informe o número de pulsos de ligações de longa 
distância”. 
RELATOR: Deputado CARLOS NADER. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.787/03 – Do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno – que “dispõe sobre a proibição da expo-
sição da imagem de crianças e adolescentes doentes 
pelos veículos de comunicação”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MENDONÇA BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado João Mendes de Jesus, em 19-
10-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.101/04 – Do Sr. Jefferson Cam-
pos – que “assegura ao usuário do Serviço de Telefo-
nia Fixa Comutada o direito de bloquear a discagem 
para chamadas de longa distância ou para serviços 
de valor adicionado”. 
RELATOR: Deputado IRIS SIMÕES. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.645/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “ “Dispõe sobre bloqueador de celulares em pre-
sídios, casas de detenção, penitenciárias, cadeias e 
distritos policiais e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado GILBERTO NASCIMENTO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.793/04 – da Sra. Laura Car-
neiro – que “altera o art. 47 e acrescenta o art. 81-A 
à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, criando 
a modalidade de programa de graduação intitulada 
“Universidade Funcional””. 
RELATOR: Deputado SANDES JÚNIOR. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-10-05 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.568/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “ “Dispõe sobre a publicação nos classificados, 
dos jornais, de advertência quando a exploração se-
xual e maus tratos contra crianças e adolescentes e 
dá outra providências.”” 
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 568/03 – Do Sr. Rogério Silva 
– que “estabelece a modalidade de técnica na licitação 
para outorga de concessão ou permissão para explo-
ração de serviços de radiodifusão”. 
RELATORA: Deputada LUIZA ERUNDINA. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E  
DE CIDADANIA 

LOCAL: Plenário 01 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Consultas: 

CONSULTA Nº 9/05 – Do Mesa Diretora da Câmara dos 
Deputados – que “consulta à Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania sobre o trânsito em julgado 
da matéria relativa ao Processo nº 117.399/2004-TSE 
(ref. Dep. RONIVON SANTIAGO)”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Jutahy Junior (PSDB-BA), no sentido de que, 
apesar de não ter havido o trânsito em julgado do 
decisum do Tribunal Superior Eleitoral, seja ele cumprido 
imediatamente, marcando-se data para posse do 
Deputado Federal diplomado pela Justiça Eleitoral, 
ainda que assegurada a defesa do requerente. 
Vista conjunta aos Deputados Benedito de Lira, Darci 
Coelho, Fernando Coruja, Inaldo Leitão e João Almeida, 
em 04/10/2005. 
O Deputado Darci Coelho apresentou voto em separado 
em 04/10/2005. 
Aprovado, por acordo, o adiamento da discussão para 
o dia 26/10/2005, em 18/10/2005. 

B – Recursos: 

RECURSO Nº 229/05 – Do Sr. José Dirceu – (REP 
38/2005) – que “recurso interposto, nos termos do 

art. 14, inciso VIII, do Código de Ética e Decoro Parla-
mentar, referente aos autos do processo nº 04/05 do 
Conselho de Étiuca e Decoro Parlamentar (Represen-
tação nº 38/05)”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 
PARECER: pelo provimento. 
Vista conjunta aos Deputados Alex Canziani, Almir 
Moura, Ann Pontes, Fernando Coruja, Inaldo Leitão, 
Isaías Silvestre, Ivan Ranzolin, João Fontes, José Mentor, 
Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, 
Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha, Paulo Magalhães, 
Roberto Magalhães, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, 
Vicente Arruda e Zenaldo Coutinho, em 19/10/2005. 
A Deputada Ann Pontes apresentou voto em separado 
em 25/10/2005. 

C – Redação Final: 

PROJETO DE LEI Nº 4.110/01 – Do Sr. Marcus Vicen-
te – que “denomina “Aeroporto de Vitória – Eurico de 
Aguiar Salles” o aeroporto da cidade de Vitória-ES”. 
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO. 

D – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.838/05 
– da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 999/2004) – que “aprova o texto 
do Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Cuba em Matéria 
de Turismo, celebrado em 26 de setembro de 2003, 
em Havana” 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PRIORIDADE 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 629/98 
– Do Senado Federal – (PDS 1/1998) – que “aprova a 
Programação Monetária relativa ao primeiro trimestre 
de 1998”. 
RELATOR: Deputado PROFESSOR LUIZINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
17/08/2005. 
O Deputado Roberto Magalhães apresentou voto em 
separado em 11/10/2005. 

EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI Nº 
4.476/94 – que “autoriza o Poder Executivo Federal a 
reverter em favor da Sociedade Japonesa de Santos, 
no Estado de São Paulo, o imóvel que menciona” 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa da Emenda do Senado Federal. 
Vista conjunta aos Deputados André de Paula e José 
Eduardo Cardozo, em 16/03/2005. 
O Deputado Osmar Serraglio apresentou voto em 
separado em 13/06/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.937/96 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS nº 264/1995) – que “altera a 
redação da alínea “e” do artigo 38 da Lei nº 4.117, de 
27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro 
de Telecomunicações, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emendas. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 17/08/2005. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso 
XI, do Regimento Interno, em 30/08/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.798/04 – Do Sr. Júlio Redecker 
– que “altera a redação do art. 45, III da Lei nº 9.504/97, 
para permitir a divulgação de entrevistas e notícias a 
respeito de candidatos e respectivas candidaturas”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Inaldo 
Leitão e Mendes Ribeiro Filho, em 24/08/2005. 
Suspensa a discussão por acordo, em 15/09/2005. 
Discussão iniciada, em 24/08/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 5.855/05 – Do Senado Federal-
Jorge Bornhausen – (PLS nº 275/2005) – que “altera 
a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que esta-
belece normas para as eleições, para dispor sobre o 
processo e o financiamento eleitoral”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Edna 
Macedo, Inaldo Leitão, Jutahy Junior, Luciano Zica, Luiz 
Antonio Fleury, Mendes Ribeiro Filho, Odair Cunha e 
Sandra Rosado, em 22/09/2005. 
Concedido prazo à relatora, nos termos do art. 57, 
iniciso XI, do Regimento Interno, em 29/09/2005. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 217/04 – Do 
Senado Federal – João Capiberibe – (PLS nº 130/2004) 
– que “acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de 
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determi-
nar a disponibilização, em tempo real, de informações 
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e fi-

nanceira da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios”. (Apensados: PLP nº 305/2002 (Apen-
sados: PLP nº 327/2002 e PLP nº 176/2004), PLP nº 
29/2003, PLP nº 241/2005 e PLP nº 258/2005) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PLP nº 327/2002, do PLP nº 
176/2004, do PLP nº 305/2002, do PLP nº 29/2003, do 
PLP nº 241/2005 e do PLP nº 258/2005, apensados. 
Vista ao Deputado Maurício Rands, em 25/10/2005. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 110/03 – da 
Comissão Especial de Documentos Sigilosos – que 
“dispoe sobre a Comissão Especial de Documentos 
Sigilosos”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: Parecer com Complementação de 
Voto, Dep. José Eduardo Cardozo (PT-SP), pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação deste e da Emenda de 
Plenário, com Substitutivo. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
30/08/2005. 
Discussão iniciada, em 30/08/2005. 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 535/97 
– Do Sr. Paulo Rocha – que “dá nova redação ao § 3º 
do art. 71 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 97/03 
– Do Sr. Pastor Reinaldo – que “altera a redação do 
§ 2º do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 150/03 
– Do Sr. Paulo Rocha e outros – que “acrescenta o Ar-
tigo 216-A à Constituição Federal, para destinação de 
recursos à cultura”. (Apensado: PEC 310/2004) 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC 
310/2004, apensada. 
Vista ao Deputado Maurício Rands, em 20/10/2005. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 181/03 
– Do Sr. Josias Quintal e outros – que “altera o art. 144 
da Constituição Federal relativo a Segurança Pública e 
acrescenta o art. 90 aos Atos das Disposições Cons-
titucionais Transitórias”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Almir Moura e Zenaldo 
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Coutinho, em 13/09/2005. 
Adiada a votação por falta de “quorum”, em 
19/10/2005. 
Discussão iniciada, em 13/09/2005. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 236/04 
– Do Sr. Jorge Alberto e outros – que “dá nova reda-
ção ao § 1º do art. 20 da Constituição Federal, para 
disciplinar a aplicação e a fiscalização dos recursos 
decorrentes das atividades previstas no caput do dis-
positivo”. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela admissibilidade. 
Vista conjunta aos Deputados Almir Moura e Leonardo 
Picciani, em 20/10/2005. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 395/05 
– Do Sr. Vander Loubet e outros – que “dispõe sobre 
a contribuição de melhoria, acrescentando § 3º ao art. 
145 da Constituição Federal”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela admissibilidade. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 398/05 
– Do Sr. Roberto Freire e outros – que “altera a reda-
ção do art. 87 da Constituição Federal, para determinar 
a suspensão do Ministro de Estado de suas funções 
pelo prazo de 180 dias e estabelecer critérios de sua 
escolha”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 
PARECER: pela admissibilidade. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 715/95 – da Sra. Telma de Souza 
– que “acrescenta artigo à Lei nº 7.716, de 05 de janeiro 
de 1989, que define crimes resultantes de preconcei-
tos de raça ou de cor”. (Apensados: PL nº 1026/1995 
e PL nº 1477/2003) 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº 
1026/1995 e do PL nº 1477/2003, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Inaldo 
Leitão e Reginaldo Germano, em 18/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.372/97 – da Sra. Marinha Rau-
pp – que “concede passe livre às pessoas portadoras 
de deficiência física e aos idosos no sistema de trans-
porte público coletivo intermunicipal”. (Apensados: PL 
nº 1970/2003 e PL nº 3802/2004) 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste, com substitutivo, e dos 
apensados, PL nº 1970/2003, com substitutivo, e PL 

nº 3802/2004, com emenda. 
Vista ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 
16/08/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.627/97 – Do Sr. Vic Pires Franco 
– que “obriga as Companhias Aéreas a divulgar infor-
mações sobre a aeronave de embarque, e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 2979/2000) 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emendas, da Emenda da 
Comissão Viação e Transportes, com subemenda, do 
Substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente e Minorias, com subemenda, e do PL 
nº 2979/2000, apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 1.663/99 – Do Sr. Enio Bacci 
– que “proíbe a fabricação, comercialização e utiliza-
ção, em todo o Território Nacional, de redes de pesca, 
com malha inferior a 05”. 
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
16/06/2005. 
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em separado 
em 21/06/2005. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso 
XI, do Regimento Interno, em 30/06/2005.
Suspensa a discussão por acordo, em 24/08/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.855/00 – Do Sr. Paulo José 
Gouvêa – que “acrece parágrafo ao art. 92 do Códi-
go Penal”. 
RELATOR: Deputado CEZAR SCHIRMER. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Fernando 
Coruja, Inaldo Leitão, José Eduardo Cardozo, Luiz 
Eduardo Greenhalgh, Moroni Torgan e Vicente Arruda, 
em 31/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 38/03 – Do Sr. Wasny de Roure 
– que “dispõe sobre a paralisação de serviços de te-
lecomunicações da polícia federal, polícia rodoviária 
federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polí-
cias militares, corpos de bombeiros militares, hospitais 
públicos e postos de saúde públicos”. 
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES. 
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, 
pela rejeição deste e do Substitutivo da Comissão de 
Trabalho, Administração e Serviço Público. 
Vista ao Deputado Maurício Rands, em 25/10/2005. 
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PROJETO DE LEI Nº 149/03 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “altera o Decreto – lei nº 2.848, de 7 de dezem-
bro de 1940 – Código Penal, tipificando o crime de 
terrorismo e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 269/03 – Do Sr. Roberto Maga-
lhães – que “dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis 
Assistenciários e disciplina o processo, julgamento e 
execução, nas causas de sua competência”. 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 347/03 – da CPITRAFI – que 
“altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998”. 
(Apensados: PL nº 1090/2003, PL nº 3240/2004 e PL 
nº 4184/2004) 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste 
e da emenda da Comissão de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente e Minorias; e pela constitucionalidade, 
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 
do PL nº 1090/2003, do PL nº 3240/2004 e do PL nº 
4184/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 501/03 – Do Sr. Beto Albuquerque 
– que “cria o Programa Nacional de Primeiro Crédito 
para a Juventude Rural – PRONAJUR”. (Apensado: 
PL nº 859/2003) 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste, com emenda, do PL nº 
859/2003, apensado; do Substitutivo da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural e do Substitutivo da Comissão de Finanças e 
Tributação. 
Vista ao Deputado Maurício Rands, em 20/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.206/03 – Do Sr. Julio Lopes 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio 
de 1996 – Código de Propriedade Industrial”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista ao Deputado Rubinelli, em 19/05/2005. 
O Deputado Maurício Rands apresentou voto em 
separado em 30/05/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.336/03 – Do Sr. Alceu Collares 
– que “acrescente-se o art. 175 – A ao Decreto – Lei 

nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal)”. 
(Apensado: PL nº 2498/2003) 
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste; e 
pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação, do PL nº 2498/2003, 
apensado, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 2.629/03 – Do Sr. Jutahy Junior 
– que “altera a Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954, 
que dispõe sobre corrupção de menores” 
RELATOR: Deputado NEY LOPES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.729/03 – Do Sr. Leonardo Pic-
ciani – que “altera dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; do Decre-
to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de 
Processo Penal; da Lei nº 9.279, de 1996 – Código de 
Propriedade Industrial; da Lei nº 9.610, de 1998 – Lei 
de Direitos Autorais e Lei nº 9.609, de 1998 – Lei de 
Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de 
Computador”. 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista ao Deputado Fernando Coruja, em 20/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.109/04 – Do Sr. Severino Ca-
valcanti – que “altera a redação do art. 61 do Código 
Penal, que trata do conceito de reincidência para efei-
tos penais”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Agnaldo Muniz, José 
Eduardo Cardozo e Luiz Eduardo Greenhalgh, em 
01/06/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.180/04 – Do Sr. Antonio Car-
los Biscaia – que “acrescenta artigo ao Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
criando um novo tipo penal”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.966/04 – da Comissão Parla-
mentar de Inquérito com a finalidade de investigar fatos 
relacionados à pirataria de produtos industrializados 
e sonegação fiscal. – que “modifica a Lei nº 9.609, de 
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1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade 
intelectual de programa de computador”. 
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, com emenda, e, no mérito, pela 
aprovação. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 78/03 – Do Sr. 
Luiz Alberto e outros – que “cria o Programa de Ações 
Afirmativas na Câmara dos Deputados, visando reduzir 
as desigualdades étnicas raciais”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 06/10/2005. 
Discussão iniciada, em 06/10/2005. 

E – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 3.778/97 – Do Senado Federal 
– Jefferson Peres – (PLS nº 233/1996) – que “altera 
o art. 11 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 
– Regime Jurídico Único dos Servidores Civis da União 
– para determinar a obrigatoriedade da realização 
de concurso público por entidade estranha ao órgão 
da Administração Pública cujos cargos serão objeto 
desse concurso”. 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste, com substitutivo, e do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público, com subemenda. 
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Darci 
Coelho e Paulo Afonso, em 17/08/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.253/98 – Do Senado Federal 
– Pedro Simon – (PLS nº 181/1997) – que “autoriza a 
União a assumir, como depositário legal, o acervo his-
tórico e pessoal do ex-Presidente Getúlio Vargas”. 
RELATOR: Deputado OSMAR SERRAGLIO. 
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade. 
Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
31/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 2.661/00 – Do Senado Federal 
– Eduardo Suplicy – (PLS nº 66/1999) – que “institui 
a linha oficial de pobreza e estabelece que o Governo 
Federal deverá definir metas de progressiva erradica-
ção da pobreza e diminuição das desigualdades so-
cioeconômicas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ODAIR CUNHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da Emenda da Comissão 

de Seguridade Social e Família. 
Vista conjunta aos Deputados Luiz Eduardo Greenhalgh, 
Marcelo Ortiz e Vicente Arruda, em 07/07/2004. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso 
XI, do Regimento Interno, em 18/11/2004. 
Discussão iniciada, em 07/07/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.217/01 – Do Senado Federal 
– Luiz Pontes – (PLS nº 601/1999) – que “dispõe sobre 
gratuidade na inscrição no Cadastro das Pessoas Físi-
cas”. (Apensados: PL nº 4266/2001, PL nº 4980/2001, 
PL nº 5098/2001 e PL nº 4568/2001) 
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, do PL nº 4266/2001, do PL nº 
4568/2001, do PL nº 4980/2001 e do PL nº 5098/2001, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 4.632/01 – Do Senado Federal 
– Osmar Dias – (PLS nº 23/2000) – que “altera a Lei 
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre 
o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição 
Federal, e dá outras providências, estabelecendo cri-
térios de transparência para a exploração de conces-
sões públicas”. 
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e da emenda da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público. 

PROJETO DE LEI Nº 7.316/02 – Do Poder Executi-
vo – (MSC nº 962/2002) – que “disciplina o uso de 
assinaturas eletrônicas e a prestação de serviços de 
certificação”. 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, nos termos 
do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática, com emendas; e pela 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, 
no mérito, pela aprovação das emendas apresentadas 
nesta Comissão de nºs 1, com subemenda, 2, com 
subemenda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 
Vista ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 
15/09/2005. 
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em separado 
em 15/09/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.484/04 – Do Sr. Ivan Valente e 
outros – que “estabelece diretrizes para a representa-
ção da sociedade civil e dos trabalhadores em educa-
ção em todos os conselhos ou órgãos colegiados de 
gestão democrática, nos diferentes sistemas e níveis 
da educação nacional”. 
RELATOR: Deputado DR. ROSINHA. 
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PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 5.318/05 – TRIBUNAL SUPE-
RIOR DO TRABALHO – (OF nº 210/2005) – que “cria 
cargos e funções no Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal Superior do Trabalho”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.721/96 – da Sra. Telma de 
Souza – que “obriga os meios de comunicação a fazer 
campanha para encontrar crianças desaparecidas”. 
(Apensados: PL nº 2128/1996 e PL nº 2193/1996) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo; do Substitutivo 
da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, com subemenda substitutiva; do PL 
nº 2128/1996, com emendas; e PL nº 2193/1996, 
apensados, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e Mendes 
Ribeiro Filho, em 05/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.124/97 – Do Sr. Barbosa Neto 
– que “dispõe sobre a regulamentação da profissão de 
Psicopedagogo, cria o Conselho Federal e os Conse-
lhos Regionais de Psicopedagogia e determina outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa deste, com substitutivo, e das 
Emendas de nºs 1, 2, 3, 4, 5, com subemenda, e 6 da 
Comissão de Educação e Cultura. 
O Deputado José Eduardo Cardozo apresentou voto 
em separado em 15/09/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.653/97 – Do Sr. Arlindo Chi-
naglia – que “dispõe sobre as perícias oficiais e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste 
e das emendas apresentadas nesta Comissão, com 
substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho e Luiz 
Eduardo Greenhalgh, em 30/06/2005. 
Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 29/06/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 2.472/00 – da Sra. Luiza Erundina 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem 
estimuladora do exercício da cidadania na publicidade 
dos serviços e obras realizados pelos órgãos públicos 
federais”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BARROS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, nos termos 
das emendas da Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática e, no mérito, pela 
aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.001/00 – Do Sr. Paulo Octávio 
– que “altera os arts. 1º, 6º, 7º e 10 da Lei nº 8.025, 
de 12 de abril de 1990, que “dispõe sobre a alienação 
de imóveis residenciais de propriedade da União, e 
dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados 
no Distrito Federal, e dá outras providências””. (Apen-
sado: PL nº 3472/2000) 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, da Emenda e 
do Substitutivo aprovados pela Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público, com subemenda, 
e do PL nº 3.472/2000, apensado. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
11/12/2003. 
Adiada a discussão, por 10 sessões, a requerimento 
do Deputado Luciano Zica, em 04/08/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.249/00 – Do Sr. Dr. Hélio – que 
“obriga aos médicos e instituições credenciadas pelo 
Sistema Único de Saúde a prescreverem medicamentos 
com sua denominação genérica”. (Apensados: PL nº 
3333/2000, PL nº 3385/2000 e PL nº 4104/2001) 
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, do Substitutivo 
da Comissão de Seguridade Social e Família, do PL 
nº 3333/2000, com emenda, do PL nº 3385/2000 e do 
PL nº 4104/2001, apensados. 
Vista conjunta aos Deputados Ademir Camilo, José 
Eduardo Cardozo, Mendes Ribeiro Filho e Nelson 
Pellegrino, em 18/05/2005. O Deputado Ademir Camilo 
apresentou declaração de voto, em 30/06/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.544/00 – Do Sr. Djalma Paes 
– que “estabelece a obrigação do uso de etiquetas de 
orientação sobre a prevenção do câncer de próstata 
na roupas íntimas masculinas fabricadas ou comer-
cializadas no Brasil”. (Apensados: PL nº 3864/2000 e 
PL nº 4571/2001) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 
PARECER: pela inconstitucionalidade deste, do PL nº 
3864/2000 e do PL nº 4571/2001, apensados. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.049/01 – Do Sr. Léo Alcânta-
ra – que “acrescenta inciso ao §2º do art. 3º da Lei nº 
9.099, de 26 de setembro de 1995”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO MIRANDA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e, no mérito, pela rejeição. 
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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 4.318/01 – Do Sr. Orlando Fan-
tazzini – 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 nº 5813/2001) 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste 
e do PL nº 5813/2001, apensado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Inaldo Leitão e José 
Eduardo Cardozo, em 20/04/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.927/01 – Do Sr. Ivan Valente 
– que “dá nova redação ao inciso II, do art. 7º, da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.155/01 – Do Sr. Jorge Alberto 
– que “dispõe sobre a equalização de juros pelo Tesouro 
Nacional nos empréstimos feitos a microempresas e 
empresas de pequeno porte com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador – FAT”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS SANTOS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, das Emendas da Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e 
da Emenda da Comissão de Finanças e Tributação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.578/01 – Do Sr. Osmar Serraglio 
– que “altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
para dispor sobre a Carteira Nacional de Habilitação 
das pessoas portadoras de Diabetes Mellitus”. 
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Coriolano Sales, em 26/10/2004. 
Discussão iniciada, em 26/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 5.696/01 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “altera o § 2º, do art. 3º, da Lei nº 9.099, de 

26 de setembro de 1995, faculta a aplicação do rito 
sumaríssimo da referida Lei às causas que especifica 
e dá outras providências”. (Apensados: PL nº 599/2003 
e PL nº 1415/2003) 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
do PL nº 599/2003 e do PL nº 1415/2003, apensados, 
com substitutivo. 
Adiada a discussão, por 10 sessões, a requerimento do 
Deputado José Eduardo Cardozo, em 15/09/2004.
Adiada a votação por falta de quorum, em 
26/10/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 49/03 – Do Sr. Alceu Collares 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 7º da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, obrigando as conces-
sionárias de serviço público a prestarem atendimento 
não automatizado gratuito aos usuários”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Serviço Público, com 
subemenda. 
Vista ao Deputado Maurício Rands, em 25/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 72/03 – Do Sr. Dimas Ramalho 
– que “dá nova redação ao artigo 10º da Lei do Man-
dado 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. 
Vista conjunta aos Deputados Darci Coelho, Inaldo 
Leitão, José Eduardo Cardozo e Vicente Arruda, em 
30/03/2005. 
Discussão iniciada, em 30/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 143/03 – Do Sr. Luciano Castro 
– que “disciplina a captação de recursos financeiros 
para projetos ambientais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste e das Emendas nºs 1, 2 e 3 
adotadas pela Comissão de Defesa do Consumidor e 
pela inconstitucionalidade e injuridicidade da Emenda 
de nº 4. 
Vista conjunta aos Deputados Marcelo Ortiz e Vicente 
Arruda, em 31/08/2005. 
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em separado 
em 19/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 218/03 – Do Sr. Reginaldo Lopes 
– que “dispõe sobre a vedação da realização de provas 
de línguas estrangeiras em concursos públicos para 
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ocupação de cargos na Administração Pública Direta e 
Indireta de qualquer dos Poderes da União, ressalvados 
aqueles cujo desempenho exija o seu domínio”. 
RELATOR: Deputado DARCI COELHO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade. 

PROJETO DE LEI Nº 416/03 – Do Sr. Carlos Mota – que 
“altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista ao Deputado Sérgio Miranda, em 03/06/2004. 
O Deputado Darci Coelho apresentou voto em separado 
em 24/06/2005. 
Adiada a votação por falta de quorum, em 
17/03/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 429/03 – Do Sr. Paes Landim 
– que “acrescenta parágrafos 3º, 4º e 5º ao art. 652 
da Lei nº 5.869, de 1973 (Código de Processo Civil)”. 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES. 
PARECER: pela constitucionalidade, injuridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 653/03 – Do Sr. Luciano Zica 
– que “dispõe sobre a distribuição de materiais esco-
lares e equipamentos de informática compatíveis com 
a atividade escolar declarados abandonados ou objeto 
de pena de perdimento”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 911/03 – Do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “acrescenta dispositivo ao art. 105 do 
Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe sobre equi-
pamentos obrigatórios dos veículos”. 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com Emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Bosco Costa, Luiz Couto 
e Luiz Eduardo Greenhalgh, em 05/05/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 922/03 – Do Sr. Davi Alcolumbre 
– que “denomina “Aeroporto Internacional de Macapá 
– Alberto Alcolumbre”, o aeroporto da cidade de Maca-
pá, Estado do Amapá”. (Apensado: PL nº 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 nº 
2873/2004, apensado. 
Vista ao Deputado José Eduardo Cardozo, em 
19/04/2005. 
Discussão iniciada, em 19/04/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.024/03 – Do Sr. Neuton Lima 
– que “define poluição sonora, ruídos, vibrações e dis-
põe sobre os limites máximos de intensidade da emis-
são de sons e sinais acústicos, de ruídos e vibrações 
resultantes de atividades urbanas”. (Apensado: PL nº 
2156/2003) 
RELATOR: Deputado JOSÉ DIVINO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com emenda, das Emendas 
da Comissão de Defesa do Consumidor e do PL nº 
2156/2003, apensado, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 1.281/03 – Do Sr. Inaldo Leitão 
– que “dispõe sobre assistência em processos de in-
teresse da Administração Pública “. 
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÃES. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista ao Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, 
em 24/05/2005. 
O Deputado Luciano Zica apresentou voto em separado 
em 01/09/2005. 
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, inciso 
XI, do Regimento Interno, em 24/08/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.343/03 – Do Sr. Aloysio Nunes 
Ferreira – que “acrescenta o § 2º ao art. 541, do Código 
de Processo Civil – Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 – com o objetivo de estabelecer requisitos para 
o conhecimento do recurso especial, transformando o 
parágrafo único em § 1º”. 
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.369/03 – Do Sr. Inácio Arru-
da – que “dá nova redação ao inciso III, do artigo 82, 
da Lei nº 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil)”. (Apensado: PL nº 1371/2003) 
RELATOR: Deputado ANTONIO CRUZ. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação deste, 
com substitutivo; e pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL nº 
1371/2003, apensado. 
O Deputado Paes Landim apresentou voto em separado 
em 14/10/2004. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do 
relator, em 09/06/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 1.467/03 – Do Sr. Chico Alencar 
– que “altera o art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, que “Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito 
no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
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Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional 
e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado BOSCO COSTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 
Vista conjunta aos Deputados Fernando Coruja, José 
Divino e Sandra Rosado, em 06/10/2005. 
Discussão iniciada, em 06/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.523/03 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “altera a Lei nº 8.429, de 1992 (Lei de Im-
probidade Administrativa)”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 2.137/03 – Do Sr. Chico Alencar 
e outros – que “institui o dia 2 de outubro como o “Dia 
Nacional do Pacifismo Ativo e pelo Desarmamento””. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.285/03 – Do Sr. Sandes Júnior 
– que “dispõe sobre a organização de brigadas de in-
cêndio voluntárias”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 
Vista ao Deputado Inaldo Leitão, em 12/05/2005. 
O Deputado Marcelo Ortiz apresentou voto em separado 
em 05/07/2005. 
Suspensa a discussão em virtude da ausência do 
relator, em 09/08/2005.
Concedido prazo ao relator, nos termos do art. 57, XI, 
do Regimento Interno, em 22/09/2005. 
Discussão iniciada, em 12/05/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 2.368/03 – dos Srs. Cezar Silves-
tri e Beto Albuquerque – que “inclui no Anexo da Lei nº 
5.917, de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que especifica”. 
RELATOR: Deputado PAULO AFONSO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa. 

PROJETO DE LEI Nº 2.822/03 – Do Sr. Sandro Mabel 
– que “acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Con-
solidação 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. 
Vista ao Deputado Roberto Magalhães, em 
06/04/2005. 

Suspensa a discussão em virtude do início da Ordem 
do Dia do Plenário, em 24/05/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.468/04 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – 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 veteri-
nário, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, com substitutivo, e da emenda 
da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural, com subemenda 
substitutiva. 

PROJETO DE LEI Nº 3.762/04 – Do Sr. Carlos Abicalil 
– que “define o acórdão de Tribunal de Contas como 
título executivo extrajudicial”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
PARECER: constitucionalidade, injuridicidade, técnica 
legislativa e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.852/04 – Do Sr. Carlos Sampaio 
– que “acrescenta o art. 92 – A e altera a redação do 
parágrafo único do art. 93 do Decreto – Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade 
e, no mérito, pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.514/04 – Do Sr. Roberto Pes-
soa e outros – (PL 3365/2004) – que “dispõe sobre 
a repactuação de dívidas oriundas de operações de 
crédito rural na área de atuação da Agência de De-
senvolvimento do Nordeste (ADENE), e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa deste, nos termos do Substitutivo da 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural; das Emendas e subemenda 
das Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação; 
e pela anti-regimentalidade da Emenda apresentada 
nesta Comissão. 
Vista ao Deputado Odair Cunha, em 20/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.575/04 – da Sra. Celcita Pi-
nheiro – que “determina que as ações de responsa-
bilidade por danos morais e patrimoniais causados a 
grupos raciais, étnicos e religiosos possam ser objeto 
de ação civil pública”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ ROBERTO ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. 
Vista conjunta aos Deputados Almir Moura, Jefferson 
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Campos e Luiz Alberto, em 13/09/2005. 
O Deputado Almir Moura apresentou voto em separado 
em 20/09/2005. 
Suspensa a discussão por acordo, em 21/09/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.842/05 – Do Sr. André Costa 
– que “institui o ano de 2006 como o “Ano Nacional 
dos Museus””. 
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 4.918/05 – Do Sr. Fernando Co-
ruja – que “determina o envio de cópia da sentença 
penal ao ofendido, ou, na sua ausência, ao seu côn-
juge, descendentes ou ascendentes”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, má 
técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição. 
Adiada a discussão por acordo, em 24/08/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.924/05 – Do Sr. Bernardo 
Ariston – que “altera o § 4º do art. 9º da Lei nº 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, que “dispõe sobre os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
substitutivo. 

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. 
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, com substitutivo, e, no mérito, pela 
aprovação. 
Vista ao Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, em 
18/10/2005. 
Discussão iniciada, em 18/10/2005. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 01-11-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 15/03 – da Sra. Iara Bernardi 
– que “revoga o Inciso XV do art. 19, da Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997, para proibir a apreensão de 
bens pela ANATEL”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO ZICA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 729/03 – Do Sr. Pompeo de Mat-
tos – que “”Acrescenta-se parágrafo sexto, ao artigo 5º, 
da Lei nº 6. 194, de 19 de dezembro de 1974, alterada 
pela Lei nº 8. 441, de 13 de julho de 1992.”” 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 
PROJETO DE LEI Nº 3.100/00 – Do Sr. Pompeo 
de Mattos – que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
de divulgação dos órgãos públicos de defesa do 
consumidor”. (Apensado: PL nº 4254/2001) 
RELATOR: Deputado ÁTILA LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 6.167/02 – Do Senado Federal 
– LUIZ PONTES – que “autoriza a criação do Fundo 
de Apoio à Cajucultura – Funcaju, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-10-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.890/05 – Do Senado Federal 
– César Borges – (PLS nº 458/2003) – que “altera o 
caput do art. 983 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973 (Código de Processo Civil), dilatando o prazo para 
o requerimento do inventário e da partilha”. (Apensado: 
PL nº 3373/1997 (Apensado: PL nº 2881/2000)) 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.952/05 – Do Sr. Leonardo Mon-
teiro – que “altera a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE. 

PROJETO DE LEI Nº 5.973/05 – Do Senado Federal 
– Waldeck Ornelas – (PLS nº 401/2003) – que “altera 
o inciso IV do art. 117 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 



51590 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

dezembro de 1940 – Código Penal, para definir como 
causa interruptiva da prescrição a publicação da sen-
tença ou acórdão condenatório recorrível”. 
RELATOR: Deputado MENDES RIBEIRO FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.025/05 – Do Senado Federal 
– César Borges – (PLS nº 37/2004) – que “altera o art. 
666 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código 
de Processo Civil, para dispor acerca da penhora so-
bre máquinas, instrumentos e implementos agrícolas”. 
(Apensado: PL nº 4386/2004) 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

B – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.615/00 – Do Sr. João Herrmann 
Neto – que “dispõe sobre o fomento mercantil especial 
de exportações ou “factoring” de exportação e dá outras 
providências”. (Apensado: PL nº 3896/2000) 
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.908/01 – Do Senado Federal 
– MARINA SILVA – 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 Saú-
de)”. (Apensados: PL nº 6625/2002 e PL nº 1485/2003) 
RELATOR: Deputado SIGMARINGA SEIXAS. 

PROJETO DE LEI Nº 206/03 – Do Sr. Roberto Maga-
lhães – que “acrescenta um parágrafo ao art. 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, versando sobre 
a justa causa na rescisão de contrato de trabalho em 
caso de alcoolismo”. (Apensado: PL nº 4518/2004) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 

PROJETO DE LEI Nº 374/03 – Do Sr. Lincoln Portela 
– que “assegura aos idosos o direito de dispor, priori-
tariamente, de assentos em estações e terminais de 
transporte de passageiros”. 
RELATOR: Deputado ALCEU COLLARES. 

PROJETO DE LEI Nº 640/03 – Do Sr. Celso Russoman-
no – que “altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, para acrescentar normas de acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência em hotéis, bares, 
restaurantes e similares”. 
RELATORA: Deputada IRINY LOPES. 

PROJETO DE LEI Nº 981/03 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Modifica dispositivo da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990””. (Apensado: PL nº 4586/2004) 
RELATOR: Deputado ROBSON TUMA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.176/03 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que “dá nova redação à Lei nº 7.289, de 1984”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.244/03 – Do Sr. João Alfredo 
– que “altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.498/03 – Do Sr. Mário Negro-
monte – que “altera a Lei nº 6.088, de 16 de julho de 
1974, que “dispõe sobre a criação da Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do São Francisco – Code-
vasf – e dá outras providências””. (Apensado: PL nº 
5464/2005) 
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO. 

PROJETO DE LEI Nº 1.727/03 – Do Sr. Coronel Al-
ves – que “dispõe sobre a divulgação do telefone da 
Ouvidoria e Corregedoria através da frota oficial da 
Segurança Pública da União, dos Estados e do Distri-
to Federal, e dá outras providências”. (Apensado: PL 
nº 4062/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 

PROJETO DE LEI Nº 1.907/03 – Do Sr. Rubens Otoni 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de 
mensagens educativas sobre os males e os riscos do 
tabaco e do álcool, em cadernos e livros escolares” 
RELATOR: Deputado COLBERT MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 2.031/03 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “altera a redação dos arts. 3º e 4º, da Lei nº 
7.395, de 31 de outubro de 1985”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.133/03 – Do Sr. João Paulo 
Gomes da Silva – que “acrescenta artigo à Lei nº 8.078, 
de 11 de setembro de 1990, que institui o Código de 
Defesa do Consumidor”. 
RELATOR: Deputado ADEMIR CAMILO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.187/03 – Do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “dispõe sobre o registro obrigatório 
das empresas organizadoras de eventos no órgão 
competente”. (Apensado: PL nº 2411/2003) 
RELATOR: Deputado IVAN RANZOLIN. 

PROJETO DE LEI Nº 2.339/03 – Do Sr. Sandro Ma-
bel – que “determina a inclusão de procedimentos de 
primeiros socorros na grade curricular dos cursos de 
formação de soldados das polícias militares”. 
RELATOR: Deputado GONZAGA PATRIOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.693/03 – Do Sr. Roberto Gou-
veia e outros – que “regulamenta a negociação coletiva 
de trabalho no setor público”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.687/04 – Do Sr. Rubens Otoni 
– que “denomina “Viaduto Governador Henrique San-
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tillo” o viaduto localizado no km 432 da BR-153, no 
Município de Anápolis – GO”. 
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.880/04 – Do Sr. Celso Rus-
somanno – que “dispõe sobre a exposição do Código 
de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos co-
merciais e de prestação de serviços”. (Apensado: PL 
nº 4179/2004) 
RELATOR: Deputado PAES LANDIM. 

PROJETO DE LEI Nº 3.933/04 – Do Sr. Nilson Pinto 
– que “inclui a pesca industrial nas atividades vincula-
das ao setor rural e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.630/05 – Do Poder Executivo 
– que “revoga o Decreto-lei nº 7.270, de 25 de janei-
ro de 1945, e o Decreto-lei nº 7.776, de 25 de julho 
de 1945”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ DE PAULA. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 346/99 – Do Sr. Roberto Pes-
soa – que “estabelece a obrigatoriedade de os labo-
ratórios farmacêuticos inscreverem nas embalagens e 
rótulos de seus produtos alerta sobre a necessidade 
de orientação médica para o uso de medicamentos”. 
(Apensado: PL nº 3545/2000) 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-10-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridici-
dade (art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 3.424/04 – Do Sr. Moreira Franco 
– que “altera a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 
que “regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece as diretrizes gerais da política ur-
bana e dá outras providências”, para dispor sobre o 
Estudo de Impacto Ambiental”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade 
(art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.752/01 – Do Sr. Rafael Guerra 
– que “transforma os Conselhos de Consumidores de 
que trata o art. 13 da Lei nº 8.631, de 4 de março de 
1993, em Comitês de Conservação de Energia”. 
RELATOR: Deputado LUCIANO ZICA. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 26-10-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO 
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA 
COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicida-
de e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 4.127/04 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “acrescenta alínea ao inciso II 
do art. 275 do Código de Processo Civil”. 
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

LOCAL: Plenário 08 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do 
Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 457/03 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “Estabelece a publicação de custos operacio-
nais de bancos e dá outras providências.” (Apensado: 
PL nº 2007/2003) 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 2007/2003, 
apensado. 
Vista ao Deputado Celso Russomanno, em 
10/11/2004. 
O Deputado Celso Russomanno apresentou voto em 
separado em 24/11/2004. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.727/94 – Valdir Colatto – que 
“dispõe sobre propaganda para esclarecimento e defesa 
do consumidor”. (Apensado: PL nº 3061/1997) 
RELATORA: Deputada MARIA DO CARMO LARA. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL nº 3061/1997, apensado. 
Explicação da Ementa: Estabelecendo que em toda 
propaganda oficial será reservada,para a veiculação de 
campanhas de esclarecimento e defesa do consumidor, 
parcela correspondente a um décimo do tempo ou 
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espaço contratado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.444/96 – REGIS DE OLIVEIRA 
– que “altera a redação do “caput” e do parágrafo 2º 
do artigo 12 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que “dispõe sobre a proteção do consumidor e 
dá outras providências””. 
RELATORA: Deputada ZELINDA NOVAES. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, 
Dep. Zelinda Novaes (PFL – BA), pela aprovação deste 
e das emendas de redação n°s 2, 4 e 5. 
Vista ao Deputado Celso Russomanno, em 
08/06/2005. 
Os Deputados Celso Russomanno e Luiz Antonio 
Fleury apresentaram votos em separado. 
Explicação da Ementa: Estendendo ao que empresta 
a marca a produtos fabricados ou montados por outrem 
a responsabilidade e a reparação pelos danos causados 
aos consumidores por defeitos.

PROJETO DE LEI Nº 304/95 – Do Sr. Valdemar Costa 
Neto – que “dispõe sobre os regulamentos sanitários bá-
sicos sobre alimentos”. (Apensado: PL nº 1549/1999) 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 1549/1999, 
apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno e 
João Alfredo, em 15/10/2003. 
O Deputado José Carlos Araújo apresentou voto em 
separado em 19/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 404/99 – Do Sr. José Pimentel 
– que “torna obrigatória a instalação de porta de se-
gurança nas agências bancárias e dá outras providên-
cias”. (Apensados: PL nº 628/1999, PL nº 3413/2000 
e PL nº 4041/2004) 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 628/1999, do 
PL nº 3413/2000, e do PL nº 4041/2004, apensados. 
Explicação da Ementa: Colocação de porta giratoria, 
equipada com detetor de metal.

PROJETO DE LEI Nº 4.804/01 – Do Sr. Edinho Bez 
– que “dispõe sobre a atividade de empresa emissora 
de cartão de crédito, e dá outras providências”. (Apen-
sados: PL nº 7277/2002 (Apensado: PL nº 1156/2003), 
PL nº 1784/2003 e PL nº 4347/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT. 
PARECER: Parecer com Complementação de Voto, Dep. 
Luiz Bittencourt (PMDB-GO), pela aprovação deste, 
do PL nº 1156/2003, do PL nº 1784/2003 e do PL nº 
4347/2004, apensados, adotando como substitutivo a 
Emenda Substitutiva do Dep. Silas Brasileiro, e pela 
rejeição da Emenda da Comissão nº 1/2003 e do PL 

nº 7277/2002, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno, 
Jonival Lucas Junior, José Carlos Araújo e Simplício 
Mário, em 31/08/2005. 
Iniciada a discussão, em 31/08/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.464/03 – Do Sr. Pompeo de 
Mattos – que “veda a cobrança de taxas de consumo 
de água em residências desocupadas”. 
RELATOR: Deputado ALMEIDA DE JESUS. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 2.757/03 – Do Sr. Milton Monti 
– que “institui normas para cobrança de débitos de 
qualquer natureza e dá outras providências” 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Luiz Bittencourt, em 07/07/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.067/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “Dispõe sobre procedimentos a serem adotados 
pelos fornecedores de produtos ou serviços conside-
rados nocivos à saúde da população e dá outras pro-
vidências.” (Apensado: PL nº 5493/2005) 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL nº 5493/2005, apensado. 
Vista ao Deputado Neuton Lima, em 05/10/2005. 
Explicação da Ementa: Aplicando a Lei nº 8.078, de 
1990, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. 

PROJETO DE LEI Nº 4.314/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “Dispõe sobre a divulgação, pelas prestadoras 
de serviços de telefonia, de fornecimento de água, 
gás e energia elétrica, de tabela de preços dos seus 
serviços, e dá outras providências.” (Apensado: PL nº 
4794/2005) 
RELATOR: Deputado WLADIMIR COSTA. 
PARECER: pela rejeição deste, e pela aprovação do 
PL nº 4794/2005, apensado. 
Vista ao Deputado Jonival Lucas Junior, em 
05/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.678/04 – Do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera o art. 51 da Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Júlio Delgado, em 05/10/2005. 
Explicação da Ementa: Proibindo a prática de 
anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre 
juros.

PROJETO DE LEI Nº 4.374/04 – Do Sr. Ricardo Bar-
ros – que “altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976, dispondo sobre alimentos dietéticos”. 
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RELATOR: Deputado EDUARDO SEABRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.367/05 – Do Sr. Celso 
Russomanno – que “dispõe sobre requisitos e con-
dições para realização de concursos ou promoções 
com finalidade social realizados por quaisquer meios 
de comunicação”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY. 
PARECER: pela aprovação, na forma do Substitutivo 
apresentado. 

PROJETO DE LEI Nº 5.638/05 – Do Sr. Alberto Fra-
ga – que “altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990”. 
RELATORA: Deputada ANA GUERRA. 
PARECER: pela rejeição. 
Explicação da Ementa: Estabelecendo que o início 
do prazo decadencial para reclamação de produto com 
vício oculto se dá no momento em que ficar evidenciado 
o defeito, exceto para veículos com mais de 5 (cinco) 
anos de uso.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LOCAL: Plenário Professor Roberto Campos nº 5 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 40/05– Do Sr. Nelson Marque-
zelli – que “propõe a realização de audiência pública 
com a presença da Ministra-Chefe do Gabinete Civil 
da Presidência da República, Sra. Dilma Rousseff, a 
fim de apresentar o quadro dos programas de investi-
mentos em infra-estrutura “. 

REQUERIMENTO Nº 41/05 – Do Sr. Lupércio Ramos 
– que “propõe a realização do 1º Seminário e Treina-
mento sobre técnicas de combate a pirataria, no Es-
tado do Amazonas, em conjunto com a comissão do 
trabalho, de Administração e serviço Público, Frente 
Parlamentar de Combate a Pirataria e Sonegação 
Fiscal, conselho Nacional de Combate a Pirataria e 
o Forún Nacional Permanente de Entidades Contra a 
Pirataria e a Legalidade”. 

REQUERIMENTO Nº 42/05 Do Sr. Fernando de Fabinho 
– que “propõe a criação da Subcomissão Permanente 
de Assuntos Municipais”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 1.254/03 – Do Sr. César Me-
deiros – que “dispõe sobre as auditorias ambientais 

e a contabilidade dos passivos e ativos ambientais”. 
(Apensado: PL nº 1834/2003) 
RELATOR: Deputado RUBENS OTONI. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 1834/2003, 
apensado, com substitutivo. 
Vista conjunta aos Deputados Bernardo Ariston e 
Ronaldo Dimas, em 05/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.710/04 – Do Sr. Carlos Melles 
– que “dispõe sobre o comércio exterior brasileiro”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 
PARECER: pela aprovação deste, com emenda. 
Vista ao Deputado André Figueiredo, em 14/09/2005. 
O Deputado André Figueiredo apresentou voto em 
separado em 03/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 5.386/05 – Do Sr. Robson Tuma 
– que “dispõe sobre a substituição do IGP-DI pelo IPCA 
como indexador dos preços administrados”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO CAIADO. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Osório Adriano, em 21/09/2005. 
O Deputado Osório Adriano apresentou voto em 
separado em 04/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 5.823/01 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o inciso VIII do art. 3º da Lei nº 
9.294, de 15 de julho de 1996, que “Dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumí-
geros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do art. 220 
da Constituição Federal””. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 
Vista ao Deputado Bismarck Maia, em 23/04/2003. 

PROJETO DE LEI Nº 6.008/01 – Do Sr. Agnaldo Muniz 
– que “determina a proibição da importação de leite e 
seus derivados”. (Apensado: PL nº 7296/2002) 
RELATOR: Deputado SÉRGIO CAIADO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 7296/2002, 
apensado, na forma do Substitutivo da Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural. 
Vista ao Deputado Reginaldo Lopes, em 18/05/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 5.334/05 – Do Sr. José Roberto 
Arruda – que “”Fixa o limite máximo de chumbo per-
mitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso 
infantil e escolar, vernizes e materiais similares e dá 
outras providências.”” 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 5.585/05 – Do Sr. Jurandir Boia – 
que “altera os Incisos II e VII, do Art. 51, da Lei nº 11.101, 
de 09 de fevereiro de 2005, reduzindo as demonstrações 
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contábeis das empresas, que deverão instruir a petição 
inicial de recuperação judicial, a dois exercícios anterio-
res à data em que for apresentada”. 
RELATOR: Deputado JORGE BOEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS A PARTIR DE AMANHÃ  

(DIA 27-10-2005) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 6.023/05 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre farinha de arroz”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.828/05 – Do Sr. André Zacha-
row – que “altera o art. 84, inciso I, da Lei nº 11.101, 
de 9 de fevereiro de 2005”. 
RELATOR: Deputado JOAQUIM FRANCISCO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-10-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.033/05 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a impressão de aviso nas emba-
lagens de alimentos, remédios e bebidas energéticas 
que contenham álcool em sua composição e dá outras 
providências.”” 
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL. 

PROJETO DE LEI Nº 5.911/05 – Do Sr. Carlito Merss 
– que “altera a Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 
1950, alterada pela Lei nº 7.889, de 23 de novembro 
de 1989, que “Dispõe sobre inspeção industrial e sa-
nitária dos produtos de origem animal”, e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado SÉRGIO CAIADO. 

PROJETO DE LEI Nº 6.011/05 – Do Sr. Vittorio Medioli 
– que “altera a Lei nº 10.674, de 16 de maio de 2003, 
que “obriga a que os produtos alimentícios comercia-
lizados informem sobre a presença de glúten, como 
medida preventiva e de controle da doença celíaca.”” 
RELATOR: Deputado FERNANDO DE FABINHO. 

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

LOCAL: Plenário 16 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.057/00 – Do Sr. Bispo Wanderval 
– que “inclui § 2º no art. 41, da Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, numerando-se como parágrafo 1º 
o atual parágrafo único”. (Apensados: PL nº 6220/2002, 
PL nº 6180/2002 (Apensados: PL nº 7363/2002 e PL 
nº 3403/2004 (Apensados: PL nº 5760/2005 e PL nº 
6020/2005)), PL nº 5894/2001, PL nº 5499/2001, PL 
nº 550/2003, PL nº 1001/2003, PL nº 2699/2003, PL 
nº 2454/2003 e PL nº 754/2003) 
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO. 
PARECER: a proferir. 
Vista conjunta aos Deputados Claudio Cajado e Zezéu 
Ribeiro, em 08/12/2004. 

PROJETO DE LEI Nº 4.759/05 – Do Sr. Gerson Ga-
brielli – que “o projeto visa originar recursos destinados 
exclusivamente para viabilizar a garantia constitucional 
de moradia a todo cidadão brasileiro nato e naturali-
zado e da outras providências”. 
RELATOR: Deputado CUSTÓDIO MATTOS. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Fábio Souto, em 19/10/2005. 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS  
E MINORIAS 

LOCAL: Plenário 09 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 97/05 – Da Sra. Iriny Lopes – que 
“requer, nos termos regimentais, a constituição de um 
grupo de parlamentares para verificar e acompanhar 
“in loco” denúncias sobre contaminação por benzeno, 
que vem provocando danos à saúde de trabalhadores 
do Espírito Santo, bem como ao meio ambiente”. 

REQUERIMENTO Nº 98/05 – Do Sr. Luiz Eduardo 
Greenhalgh – que “requer, nos termos regimentais, 
a realização de reunião com familiares de mortos e 
desaparecidos políticos Edla Pires, Elizabeth Silveira 
e Silva, Diva Soares Santana, Criméia Alice Schimidt, 
Vitória Lavinia Grabois Olímpio e Peritos do Instituto 
Médico Legal do Distrito Federal, com a finalidade de 



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51595 

proceder a identificação de ossadas exumasdas na 
região do Araguaia, Estado do Pará”. 

REQUERIMENTO Nº 99/05 – Do Sr. Luiz Alberto – que 
“solicita seja formado um Grupo de Trabalho sobre a 
Eucaliptocultura no Extremo Sul da Bahia para anali-
sar e encaminhar sugestões no âmbito do legislativo, 
e outras instâncias cabíveis, com objetivo de buscar 
soluções sobre impactos sócio-ambientais em comu-
nidades afetadas pela monocultura do eucalipto no 
extremo sul da Bahia”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 147/04 – Do Sr. 
Júnior Betão e outros – que “requer a criação de Co-
missão Parlamentar de Inquérito para investigar fatos 
determinados, ocorridos nos anos de 2003 e 2004, 
referente à possível extração ilegal de minerais na Re-
serva Indígena Roosevelt localizada na Região de Es-
pigão do Oeste no Estado de Rondônia, bem como in-
vestigar o contrabando dessa lavra”. (Apensado: PRC 
nº 152/2004) 
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PRC nº 152/2004, apensado. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.002/03 – Do Sr. Ricarte de Frei-
tas – que “dispõe sobre exploração agrícola em terras 
indígenas, cria o Fundo de Assistência ao Índio, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 5.684/05 – Do Sr. Fernando Lopes 
– que “dá nova redação ao inciso II, do parágrafo único 
do art. 5º da Lei nº 8.183 de 11 de abril de 1991”. 
RELATOR: Deputado ORLANDO FANTAZZINI. 
PARECER: pela rejeição. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

LOCAL: Plenário FLORESTAN FERNANDES – 10 
do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Eleição: 
PRÊMIO DARCY RIBEIRO 2005
INDICAÇÕES APRESENTADAS
Nº CANDIDATO INDICADO POR

1. CAMPANHA NACIONAL DA ESOLA DA COMUNIDA-
DE – CNEC DEP. ROGÉRIO TEÓFILO (PPS – AL)

2. COLÉGIO EVANGÉLICO PANAMBI DEP. MILTON 
CARDIAS PTB – RS

3. COLÉGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA DEPU-
TADO INALDO LEITÃO (PL – PB)

4. DR. VALDEVINO CABRAL FILHO SENADORA RO-
SEANA SARNEY (PMDB – MA)

5. EDUCADOR EVANDRO DOS SANTOS DEPUTADO 
ILDEU ARAÚJO – PP – SP

6. ESCOLA VIA MAGIA – PROFESSOR RUY CÉSAR 
COSTA E SILVA DEP. DANIEL ALMEIDA E ALICE 
PORTUGAL -PCdoB – BA

7. FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES 
PESTALOZZI DEPUTADO VANDER LOUBET (PT 
– MS)

8. FUNDAÇÃO ANÍSIO TEIXEIRA – PROFESSORA 
ANA CRISTINA TEIXEIRA MONTEIRO DE BARROS 
DEPUTADO DANIEL ALMEIDA E ALICE PORTUGAL 
(PCdoB – BA)

9. FUNDAÇÃO BRADESCO DEPUTADO VANDER 
LOUBET (PT – MS)

10. FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CES-
CAGE – FUNDACES DEPUTADO MOACIR MICHE-
LETTO (PMDB – PR)

11. FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO DEP. VANDER 
LOUBET (PT – MS)

12. IRMÃ MARIA DOLORES MUNIZ JUNQUERA DEP. 
MARIÂNGELA DUARTE (PT – SP)

13. MIGUEL ARROYO DEP. MARIÂNGELA DUARTE 
(PT – SP)

14. PROFESSOR EXPEDITO ALVES MELO DEP. 
GASTÃO VIEIRA (PMDB – MA)

15. PROFESSOR MURILO DE AVELLAR HINGEL 
DEP. MARCELO SIQUEIRA (PMDB – MG)

16. PROFESSORA FÁTIMA IKIKO YOKOHAMA DEP. 
COLOMBO (PT – PR)

17. PROFESSORA GRACY ZANGAN DEP. RENATO 
CASAGRANDE (PSB – ES)

DEP. ANDRÉ ZACHAROW (PMDB – PR)

18. PROFA. IVANETE INÊS PARZIANELLO CARVA-
LHO DEP. THAÍS BARBOSA (PMDB – MT)

19. PROFESSORA LORI ALICE GRESSLER DEP. 
GERALDO RESENDE (PPS – MS)
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20. PROFESSORES SANDEVER FONSECA BAR-
RETO E MANOEL MENEZES DA SILVA DEPUTADO 
JOÃO ALMEIDA (PSDB – BA)

21. PROJETO AMBIENTAL DEPENDE DE NÓS -Es-
cola Estadual Luiz de Melo Viana Sobrinho e Gerdau 
DEPUTADO JAIME MARTINS (PL – MG)

22. PROJETO: ESCOLA SOLIDÁRIA DEPUTADO LO-
BBE NETO (PSDB – SP)

23. UNISUL – UNIVERSIDADE DO SUL DA SANTA 
CATARINA DEP. LEODEGAR TISCOSKI
LOCAL: Plenário DEPUTADO FLORESTAN FER-
NANDES – 10 do Anexo II 
HORÁRIO: 11h 

SEMINÁRIO 

A – Seminário: 
SEMINÁRIO:
AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
INICIATIVA: Deputados Antonio Carlos Biffi/Neyde 
Aparecida/Carlos Abicalil/Iara Bernardi 

PROGRAMAÇÃO:

MESA DE ABERTURA : De 11 às 11h30 
Componentes:
Deputado Paulo Delgado – Presidente da Comissão 
de Educação e Cultura
Deputado Antonio Carlos Biffi – Autor do reque-
rimento
Deputado Carlos Abicalil – Autor do requerimento
Deputada Iara Bernardi – Autora do requerimento
Deputada Neyde Aparecida – Autora do requeri-
mento.
PAINEL 1: De 11h30 às 13h30 – “Estratégias de Acom-
panhamento e Avaliação: uma discussão conceitual”
Componentes:
Erasto Mendonça – Diretor da Faculdade de Educa-
ção da Universidade de Brasília – UnB;
Deputado Carlos Abicalil;
Linda Goulart – Diretora de Tratamento e Dissemina-
ção de Informações do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e 
João Monlevad – Especialista na área de financia-
mento da educação e Professor da Universidade de 
Brasília/UnB.
Coordenação: Deputada Neyde Aparecida
PAINEL 2: De 14h30 às 17hs – “Avalições do PNE em 
desenvolvimento”
Componentes:
Representante do Ministério da Educação;
Neroaldo Pontes de Azevedo – Representante do 
Conselho Nacional de Educação – CNE;

Maria Auxiliadora Seabra Rezende – Representan-
te do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de 
Educação – CONSED e
Justina Iva de Araújo Silva – Representante da União Na-
cional de Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME.
Coordenação: Deputado Carlos Biffi 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

LOCAL: Sala do Diretor do Decom – 150-B do 
Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 
Reunião mensal com técnicos da Receita Federal, a 
fim de discutir os dados divulgados da arrecadação 
de tributos e contribuições de competência da União, 
referentes aos meses de agosto e setembro. 
LOCAL: Plenário 04 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimento: 
REQUERIMENTO Nº 94/05 – Do Sr. Alberto Fraga 
– que solicita ao Tribunal de Contas da União a reali-
zação de perícia em procedimento apensado ao pro-
cesso TC 012.886/2005-2. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 4.654/04 – Do Sr. Paulo Bauer 
– que “altera o art. 98 da Lei nº 9.504, de 30 de se-
tembro de 1997, para dispor sobre a remuneração dos 
eleitores nomeados para trabalhar nas eleições”. 
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária.
VISTA AO DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY EM 
19-10-05.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/03 – Do 
Sr. Rogério Silva – que “altera a Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelecendo os li-
mites para despesas com encargos da dívida pública 
interna e externa da União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação, com emendas.
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 14-9- 
05 E 19-10-05.
VISTA AO DEPUTADO CARLITO MERSS EM 21-9-05.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 88/03 – da 
Sra. Luiza Erundina – que “estabelece a criação do 
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Sistema Nacional de Crédito e Desenvolvimento Soli-
dário e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.
RETIRADO DE PAUTA EM 19-10-05.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 140/04 – Do 
Sr. Eduardo Valverde – que “dispõe sobre as instituições 
de mercado de capitais, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo.
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS VIGNATTI E 
FERNANDO CORUJA EM 19-10-05.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 1.997-B/03 – Do Sr. Carlos Na-
der – que “dispõe sobre incentivo fiscal para contrata-
ção de trabalhadores, nas condições que especifica”. 
(Apensado: PL nº 5.665/05) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do PL nº 5.665/05, apensado.

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões – Art. 24, II (RICD): 

PRIORIDADE

PROJETO DE LEI Nº 5.451-A/05 – Do Poder Execu-
tivo (MSC nº 359/05) – que “altera dispositivos da Lei 
nº 10.479, de 28 de junho de 2002, que dispõe sobre a 
remuneração dos integrantes das Carreiras de Diploma-
ta, Oficial de Chancelaria e Assistente de Chancelaria; 
altera os valores dos salários dos empregos públicos 
criados pela Lei nº 10.225, de 15 de maio de 2001, no 
Quadro de Pessoal do Hospital das Forças Armadas; 
dispõe sobre a remuneração dos titulares dos cargos 
de Juiz-Presidente e Juiz do Tribunal Marítimo; e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e pela inadequação financeira e orçamen-
tária da emenda da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público.
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 19-10-05.

ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 4.236-A/01 – Do Sr. Ronaldo 
Vasconcellos – que “dispõe sobre incentivos para a 
atividade turística”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 99-A/03 – Do Sr. Romel Anizio 
– que “dispõe sobre a garantia de alimentação escolar 
nos períodos de férias escolares”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen-
tária do Projeto e da emenda da Comissão de Edu-
cação e Cultura.
VISTA AO DEPUTADO EDUARDO CUNHA EM 
05-10-05.
RETIRADO DE PAUTA EM 19-10-05.

PROJETO DE LEI Nº 1.204-A/03 – Do Sr. Luiz Car-
los Hauly – que “aplica à empresa Itaipu Binacional 
do Brasil a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá 
outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLITO MERSS
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
VISTA AO DEPUTADO EDUARDO CUNHA EM 
21-9-05.
RETIRADO DE PAUTA EM 5-10-05.
RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR EM 19-10/05.

PROJETO DE LEI Nº 2.003-A/03 – Do Sr. Ricarte de 
Freitas – que “estabelece critérios para exploração de 
áreas de Reserva Legal e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOÃO MAGALHÃES
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária.

PROJETO DE LEI Nº 2.048-A/03 – Do Sr. Leônidas 
Cristino – que “dispõe sobre a implantação de ciclovias 
nas cidades com população superior a 50 mil habitantes, 
aglomerações urbanas e regiões metropolitanas”. 
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Viação e 
Transportes, com emenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.468-A/03 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “estabelece condições especiais de fi-
nanciamento para a aquisição de veículo utilitário por 
profissional de Ciências Agrárias”. 
RELATOR: Deputado VADINHO BAIÃO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo 
da Comissão de Agricultutra, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural.

PROJETO DE LEI Nº 2.719/03 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “acresce dispositivo ao artigo 12 da Lei n.º 9.250, 
de 26 de dezembro de 1995, altera a legislação do im-
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posto de renda das pessoas físicas e dá outras provi-
dências”. (Apensado: PL nº 3.331/04) 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e do PL nº 3.331/04, apensado, e, no mé-
rito, pela aprovação do Projeto e pela rejeição do PL 
nº 3.331/04, apensado.
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS VIGNATTI E 
ANDRÉ FIGUEIREDO EM 19-10-05.

PROJETO DE LEI Nº 2.720/03 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “altera o inciso III ao § 2º do art. 13 da Lei n.º 
9.249, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legis-
lação do imposto de renda das pessoas jurídicas, bem 
como da contribuição social sobre lucro líquido e dá 
outras providências, e acresce dispositivo ao art. 55, 
Lei n.º 4.506 de 30 de novembro de 1964, que dispõe 
sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos 
de qualquer natureza”. 
RELATOR: Deputado CARLOS WILLIAN
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação.
VISTA AO DEPUTADO VIGNATTI EM 5-10-05.
RETIRADO DE PAUTA EM 19-10-05.

PROJETO DE LEI Nº 2.780-A/03 – Do Sr. Carlos Sam-
paio – que “concede benefício fiscal às pessoas físicas 
e jurídicas que apoiarem, mediante doações ou investi-
mentos, projetos e programas que estejam dentro dos 
propósitos da segurança pública estadual”. 
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária 
do Projeto e pela adequação financeira e orçamentá-
ria da emenda da Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado.

PROJETO DE LEI Nº 2.974-A/04 – Do Sr. João Alfredo 
– que “altera a Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002, 
com a redação dada pela Lei n° 10.700, de 09 de julho 
de 2003, e dá outra providências”. (Apensados: PL’s 
nºs 3.092/04 e 3.289/04) 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
do Projeto e da emenda da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
pela inadequação financeira e orçamentária dos PL´s 
nºs 3.092/04 e 3.289/04, apensados, e, no mérito, pela 
aprovação do Projeto e da emenda da CAPADR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.344/04 – Da Sra. Juíza Denise 
Frossard – que “acrescenta parágrafo ao artigo 40, da 
Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que dispõe 
sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA

PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo.
RETIRADO DE PAUTA PELO RELATOR EM 9 E 
16-3-05.

PROJETO DE LEI Nº 3.601/04 – Do Sr. Antonio Car-
los Mendes Thame – que “altera o cálculo de apuração 
do imposto de renda sobre ganho de capital referen-
te à alienação de imóvel realizada por pessoa física”. 
(Apensados: PL’s nºs 3.855/04 e 4.815/05) 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi-
nanceira e orçamentária do Projeto e dos PL’s nºs 
3.855/04 e 4.815/05, apensados.
VISTA AO DEPUTADO ANTONIO CAMBRAIA EM 
10-11-04.
RETIRADO DE PAUTA EM 19-10-05.

PROJETO DE LEI Nº 3.820-A/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 sor-
teio, vale-brinde ou concurso, a título de propaganda, 
estabelece normas de proteção à poupança popular, e 
dá outras providências”. (Apensado: PL nº 3.887/04) 
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária do Projeto e do PL nº 3.887/04, 
apensado, e, no mérito, pela rejeição do Projeto e do 
PL nº 3.887/04, apensado.
VISTA AO DEPUTADO EDUARDO CUNHA EM 19-
10-05.

PROJETO DE LEI Nº 4.139-A/04 – Do Sr. Jefferson 
Campos – que “altera a legislação do Imposto de Ren-
da, limita a dedução de despesas de depreciação, e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS JOÃO MAGA-
LHÃES E ANDRÉ FIGUEIREDO EM 19-10-05.

PROJETO DE LEI Nº 4.468-A/04 – Do Sr. Fernando 
Lopes – que “dispõe sobre a exigibilidade do pagamen-
to do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana a imóveis situados em área urbana ou de 
expansão urbana, assim definidos em lei municipal, e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
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PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
VISTA AO DEPUTADO EDUARDO CUNHA EM 
19-10-05.

PROJETO DE LEI Nº 4.760/05 – Do Sr. Luiz Carlos 
Hauly – que “altera o art. 3º da Lei nº 8.100, de 5 de 
dezembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, 
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com Substitutivo.
RETIRADO DE PAUTA EM 19-10-05.

PROJETO DE LEI Nº 5.103/05 – Do Sr. Francisco 
Garcia – que “dispõe sobre a obrigação de o Poder 
Executivo dar ampla publicidade aos dados cadastrais 
de pessoas físicas e jurídicas com projetos de finan-
ciamento aprovados pelos bancos administradores de 
fundos públicos federais, assim como dos bens ofere-
cidos como garantia para assegurar a liberação dos 
financiamentos”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA
PARECER: pela não implicação da matéria com aumen-
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
VISTA CONJUNTA AOS DEPUTADOS VIGNATTI E 
EDUARDO CUNHA EM 19-10-05.

PROJETO DE LEI Nº 5.454/05 – Do Sr. Vanderlei As-
sis – que “altera a tabela progressiva do imposto de 
renda da pessoa física”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA
PARECER: pela compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária e, no mérito, pela aprovação.

PROJETO DE LEI Nº 5.507-A/05 – Do Sr. Ronaldo 
Caiado e outros – que “dispõe sobre a repactuação 
e o alongamento de dívidas originárias de operações 
de crédito rural, altera a Lei nº 10.437, de 25 de abril 
de 2002, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MOREIRA FRANCO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela aprovação.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-10-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 5.004/05 – Do Sr. Cabo Júlio 
– que “institui a obrigatoriedade de apresentação de 
documento oficial de identificação na realização de 
pagamentos com cartões de crédito e de débito”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CAMBRAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.025/05 – Do Sr. Cabo Júlio 
– que “dispõe sobre a informação ao consumidor do 
direito de, ao saldar antecipadamente seus débitos, 
obter redução de juros e outros encargos”. 
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.359/05 – Do Sr. Capitão Way-
ne – que “altera a tabela de taxas constante do anexo 
à Lei nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003, sobre o 
registro de arma de fogo”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SOUZA. 

PROJETO DE LEI Nº 5.647/05 – Do Sr. Marcus Vicen-
te – que “acrescenta inciso ao Art. 20 da Lei nº 8.036, 
de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, para autori-
zar a movimentação da conta vinculada por motivo de 
casamento”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ MILITÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.894/05 – Do Sr. Itamar Serpa 
– que “dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados – IPI, e concessão de linhas 
especiais de crédito na aquisição de caminhões para 
utilização no transporte de cargas, e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

B – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária (art. 54): 

PROJETO DE LEI Nº 3.009/04 – Do Sr. Leônidas Cris-
tino – que “altera a Medida Provisória nº 2.165-36, de 
23 de agosto de 2001, que “institui o Auxílio-Transporte, 
dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servi-
dores do Poder Executivo Federal, inclusive de suas 
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Orça-
mentária e do Mérito: 



51600 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

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

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E 
CONTROLE 

LOCAL: Plenário 9, Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimento: 
REQUERIMENTO Nº 161/05 – Do Sr. Eduardo Paes  
que “solicita sejam convocados os Senhores Ministros 
de Estado da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento e do Planejamento, Orçamento e Gestão, a 
fim de prestarem esclarecimentos sobre o surgimento 
em 2005, de focos da febre aftosa no Brasil, em especial 
no Estado de Mato Grosso do Sul, que vem atingindo 
o rebanho bovino em diversos municípios”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pela Comissão: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
40/04 – Do Sr. Almir Moura – que “propõe à Comis-
são de Fiscalização e Controle que realize ato de fis-
calização para apurar irregularidades no recolhimento 
de tributos por parte de indústrias e distribuidoras de 
bebidas”. 
RELATOR: Deputado PAULO BAUER. 
PARECER VENCEDOR: pelo arquivamento. 
Vista ao Deputado Paulo Bauer, em 30-3-2005. 
O Deputado Paulo Bauer apresentou voto em sepa-
rado em 5-10-2005. 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
85/05 – da Sra. Juíza Denise Frossard – que “propõe 
que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 
solicite ao Tribunal de Contas da União a realização 
de auditoria em contrato de compra e venda de bens e 
serviços e sua execução, sem licitação, no valor de R$ 
8.316.000,00 firmado entre o INSS e a Universidade 
de Brasília, denunciadas pela imprensa”. 
RELATOR: Deputado MAURO BENEVIDES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
82/05 – Do Sr. Leonardo Mattos e outros – que “pro-
põem à Comissão de Fiscalização Financeira e Con-
trole que realize ato de fiscalização e controle para 

verificar regularidade de todos os atos administrativos 
e procedimentos licitatórios para a implementação do 
Projeto de Integração do Rio São Francisco com Ba-
cias Hidrográficas do Nordeste Setentrional”. 
RELATOR: Deputado B. SÁ. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
84/05 – Do Sr. João Correia – que “propõe à Comissão 
de Fiscalização e Controle que realize ato de fiscali-
zação e controle para verificar em Brasília e “in loco”, 
assessorado pela auditoria do TCU, todos os atos ad-
ministrativos, procedimentos licitatórios e operacionais 
da construção da BR – 364 e 317, no Estado do Acre, 
nos últimos 10 anos”. 
RELATOR: Deputado ANÍBAL GOMES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
86/05 – Do Sr. Luiz Carlos Hauly – que “propõe a fis-
calização e controle dos repasses de recursos fede-
rais na área de saúde para o município de Recife, no 
Estado de Pernambuco, no período de janeiro de 2001 
a junho de 2005”. 
RELATOR: Deputado ALDIR CABRAL. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
88/05 – Do Sr. Geraldo Resende – que “propõe à Co-
missão de Fiscalização e Controle da Câmara dos 
Deputados que realize ato de fiscalização e controle, 
com o auxílio do TCU, para verificar o cumprimento da 
Emenda Constitucional nº 29, de 2000 pelos Estados 
e Distrito Federal, desde o exercício de 2001”. (Apen-
sado: PFC 90/2005) 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação desta, e 
da PFC 90/2005, apensada. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
73/05 – Do Sr. Paulo Feijó – que “propõe a realização 
pelo TCU de uma auditoria operacional em caráter 
de urgência, com o objetivo de uma reavaliação do 
real patrimônio público da extinta Rede Ferroviária 
Federal S/A”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO PAES. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
15/03 – Do Sr. Nelson Pellegrino e outros – que “pro-
põem à COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E CONTROLE, que fiscalize a aplicação dos recursos 
financeiros repassados ao Distrito Federal para aplica-
ção no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, 
mais precisamente para a aquisição de equipamentos 
por meio do contrato nº 45/2002, à empresa denomi-



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51601 

nada Bronto Skylift, em 12 de junho de 2002, sem lici-
tação, mediante o fundamento da inexigibilidade”. 
RELATOR: Deputado COLOMBO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
28/04 – Do Sr. Rodrigo Maia – que “propõe à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle que realize ato 
de fiscalização e controle sobre a Loteria do Estado 
do Rio de Janeiro – LOTERJ”. 
RELATOR: Deputado JOÃO CORREIA. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
33/04 – Do Sr. André Luiz – que “propõe à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle que realize ato 
de fiscalização e controle sobre denúncias de impro-
bidade administrativa da atual gestão das Entidades 
Fecomércio, SESC e SENAC – RJ”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO GARCIA. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
45/04 – Do Sr. João Pizzolatti – que “propõe à Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle que realize ato de 
fiscalização e controle para verificar a implementação 
tempestiva das providências indicadas pela ANATEL 
que obriguem às concessionárias de serviço público 
de telefonia prestarem informações sobre as ligações 
locais efetuadas entre telefones fixos, a fim de permitir 
aos usuários o controle de suas faturas”. 
RELATOR: Deputado COLOMBO. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE Nº 
95/05 – Do Sr. César Bandeira – que “propõe seja 
realizada através da Controladoria – Geral da União 
– CGU, fiscalização na aplicação dos recursos do Sis-
tema Único de Saúde – SUS no Município de Vitorino 
Freire, Estado do Maranhão”. 
RELATORA: Deputada ELAINE COSTA. 
RELATÓRIO PRÉVIO: pela implementação. 

REPRESENTAÇÃO Nº 3/03 – Da Câmara Municipal 
de Conceição do Lago Açu – que “representa contra 
supostas irregularidades na aplicação de recursos do 
FUNDEF no município de Conceição do Lago Açu 
– MA”. 
RELATOR: Deputado MANOEL SALVIANO. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Paulo Marinho, em 10/08/2005. 

REPRESENTAÇÃO Nº 19/04 – Do Luiz Carlos de Oli-
veira Silva – que “apresenta denúncia de indícios de 
irregularidades contra a ‘Secretaria Municipal de Saú-
de’, de Cachoeiro de Itapemirim”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO VALVERDE. 

PARECER: pela aprovação. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 

LOCAL: Sala de Videoconferência do Interlegis – Av. 
N2 – Anexo “E” – Senado Federal 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO 

A – Outros Eventos: 

VIDEOCONFERÊNCIA

“A adoção de um Código de Conduta do Turismo con-
tra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
no Brasil”
A Comissão de Legislação Participativa, em parceria 
com as comissões de Direitos Humanos e Minoria; e 
com Interlegis, realizará uma videoconferência, para 
debater com segmentos da sociedade civil organiza-
da, a adoção de um código de Conduta do Turismo 
contra a exploração sexual de crianças e adolescen-
tes no Brasil.

PROGRAMAÇÃO

1º MOMENTO:
Mesa de Abertura:
1. Deputada Fátima Bezerra (PT/RN) – Presidente da 
Comissão de Legislação Participativa;
2. Deputada Iriny Lopes (PT-SP) – Presidente da Co-
missão de Direitos Humanos e Minorias;
3. Dep. Maria do Rosário – Relatora da CPMI que in-
vestigou as redes de exploração sexual de crianças e 
adolescentes no Brasil.
2º MOMENTO:
Apresentação e discussão da proposta pelos video-
conferencistas e participantes nas Assembléias Le-
gislativas estaduais:
1. Dep. Fátima Bezerra – Coordenadora;
2. Deputado Ivo José (PT-MG) – Membro titular da Co-
missão de Turismo e Desporto
Abre para duas participações das Assembléias Legis-
lativas estaduais;
3. Sra. Vergas Vitória Andrade da Silva – Assessora 
Técnica da ONG Resposta – Relatos das experiências 
de implementação do Código de Conduta do Turismo 
contra a Exploração Sexual Infanto-juvenil (Rio Gran-
de do Norte);
Abre para duas participações das Assembléias Legis-
lativas estaduais;
4. Sra. Neyde Castanha – Coordenação do Comitê 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes;
5. Sr. Geraldo Gonçalves de Oliveira Filho – Diretor da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo 
e Hospitalidade – CONTRATUH – ;
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Abre para duas participações das Assembléias Legis-
lativas estaduais;
6. Considerações finais acerca do tema.

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

LOCAL: Anexo II – Plenário nº 6 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 149/05 – Dos Srs. Wasny de 
Roure e Luciano Zica que “requerem criação de Co-
missão Externa para visitar o setor Lago Oeste em 
Brasília-DF e verificar as razões e conseqüências 
da contaminação do lençol freático, daquela região, 
por benzeno”. 

REQUERIMENTO Nº 150/05 – Do Sr. João Alfredo 
– (PL nº 6963/2002) que “requer a apensação dos Pro-
jetos de Leis nº 6.963, de 2002 e nº 7.345, de 2002, 
ao Projeto de Lei nº 4.147, de 2001”. 

REQUERIMENTO Nº 151/05 – Dos Srs. Edson Du-
arte e Maninha que “solicita a realização de reunião 
de audiência pública com os expositores que espe-
cifica com a finalidade de colher esclarecimentos 
sobre a contaminação por benzeno em poços aqü-
íferos do Núcleo Rural do Lago Oeste, região do 
Distrito Federal”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 60/03 – Do Sr. Wilson Santos 
– que “cria o Programa Nacional de Reservas para 
a Preservação Ambiental e dá outras providências”. 
(Apensados: PL nº 144/2003 e PL nº 4160/2004) 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 
PARECER: pela rejeição deste, do PL nº 144/2003, e 
do PL nº 4160/2004, apensados. 
Vista ao Deputado Cezar Silvestri, em 12-5-2005. 
O Deputado Cezar Silvestri apresentou voto em sepa-
rado em 24-5-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.546/03 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “institui o Fundo Nacional de Apoio às Florestas 
Plantadas e dá outras providências”. (Apensado: PL 
nº 3842/2004) 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 3842/2004, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Luciano Zica, em 17-11-2004. 

Aprovado requerimento do Relator, Dep. Cezar Silvestri, 
solicitando adiamento da discussão por 10 Sessões, 
em 8-12-2004. 

PROJETO DE LEI Nº 3.491/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “ “Dispõe sobre a elaboração de planos de ma-
nejo florestal simplificados.”” 
RELATOR: Deputado OLIVEIRA FILHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado César Medeiros, em 19/10/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.548/04 – Do Sr. Edson Duarte 
– que “dispõe sobre a proibição da derrubada do um-
buzeiro em todo país, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 3.683/04 – Do Sr. Leonardo Mat-
tos – que “dispõe sobre o controle da população de 
animais domésticos e dá outras providências”. (Apen-
sado: PL nº 4118/2004) 
RELATORA: Deputada KELLY MORAES. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 4118/2004, 
apensado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Babá, em 21-9-2005. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-10-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 623/99 – Do Sr. Ricardo Izar – 
que “dispõe sobre a conservação e o uso sustentável 
das florestas e demais formas de vegetação natural 
brasileiras”. 
RELATORA: Deputada KELLY MORAES. 

PROJETO DE LEI Nº 5.972/05 – Do Senado Federal 
-Teotonio Vilela Filho – (PLS nº 212/2002) – que “alte-
ra o art. 36 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro 
de 1967, que “dispõe sobre a proteção e estímulos à 
pesca e dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.995/05 – Do Senado Fe-
deral-José Sarney – (PLS nº 107/2004) – que “ins-
titui o Plano de Desenvolvimento Regional dos 
Municípios do Entorno do Parque Nacional Mon-
tanhas do Tumucumaque, no Estado do Amapá, e 
acrescenta § 2º ao art. 13 da Lei nº 6.938, de 31 
de agosto de 1981”. 
RELATOR: Deputado SARNEY FILHO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-10-05 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.546/03 – Do Sr. Ricardo Izar 
– que “institui o Fundo Nacional de Apoio às Florestas 
Plantadas e dá outras providências”. (Apensado: PL 
nº 3842/2004) 
RELATOR: Deputado CEZAR SILVESTRI. 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA E  
DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Plenário 14 do Anexo II 

HORÁRIO: 09h30m 

A – Apreciação das Sugestões de Emendas ao Projeto 
de Lei nº 40/2005-CN – Projeto de Lei Orçamentária 
para 2006.

1) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 
1/05 – Do Sr. Luiz Sérgio – “Construção do Protótipo 
de Reator Nuclear, no valor de R$ 60.000.000,00”.

2) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 
2/05 – Do Sr. Nicias Ribeiro – “Serviços de Geologia e 
Geofísica Aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás 
Natural, no valor de R$ 100.000.000,00”.

3) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 
3/05 – Do Sr. Eduardo Valverde – “Outorga de Direitos 
Minerários, no Valor de R$ 6.100.000,00”.

4) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 4/05 
– Do Sr. B. Sá – “Levantamentos Geológicos – Compa-
nhia de Pesquisa de Recursos Minerais/Ministério de 
Minas e Energia, no valor de R$ 52.270.000,00”.

5) SUGESTÃO DE EMENDA AO ORÇAMENTO Nº 
5/05 – Do Sr. Nicias Ribeiro – “Melhoria e Reforço do 
Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região 
Norte, no valor de R$ 200.000.000,00”. 
LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 

HORÁRIO: 10h30m 
B – Audiência Pública 

Tema:

Discussão sobre as questões das dívidas da Com-
panhia de Eletricidade do Amapá – CEA, junto à Ele-
tronorte e decisões que envolvam a ELETROBRAS, 
Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL, que pretende instaurar 
o processo de caducidade da concessão da CEA, em 

atendimento ao Requerimento nº 311/2005, de autoria 
do Deputado Hélio Esteves, aprovado em 19/10/05.
Convidados:
Silas Rondeau Cavalcante Silva – Ministro de Estado 
de Minas e Energia
Arnaldo Santos Filho – Presidente da Companhia de 
Eletricidade do Amapá – CEA
Carlos Raimundo Albuquerque Nascimento – Presi-
dente da ELETRONORTE
Aloísio Marcos Vasconcelos Novais – Presidente da 
ELETROBRÁS
Jerson Kelman – Diretor-Geral da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-10-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.183/05 – da Sra. Laura Car-
neiro – 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” 
RELATOR: Deputado BETINHO ROSADO. 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E  
DE DEFESA NACIONAL 

LOCAL: Plenário 02 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h 

SEMINÁRIO 

A – Seminário: 

SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO E PRODUTOS 
DE DEFESA

PROGRAMAÇÃO 

Data: 26 de outubro de 2005
Local: Plenário 2 do anexo II

MANHÃ

9h – Abertura 
· Deputado Aldo Rebelo – Presidente da Câmara dos 
Deputados
· Vice-Presidene José Alencar – Ministro da Defesa
. Deputado Aroldo Cedraz – Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
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Deputado Marcelo Ortiz – Presidente da Frente Par-
lamentar em Defesa da Indústria Aeronáutica Brasi-
leira
Dr. Paulo Skaf – Presidente da Federação das Indús-
trias de São Paulo – FIESP
9h30min – Palestra (35 minutos) – Política para a In-
dústria de Defesa
Expositor: Maj Brigadeiro-do-Ar Luiz Carlos Paranhos 
Montenegro – Diretor do Departamento de Logística 
do Ministério da Defesa
10h05min – Palestra ( 30 minutos) – Situação da In-
dústria de Defesa
Expositor: Senhor Roberto Guimarães de Carvalho 
– Diretor Presidente da Associação Brasileira das In-
dústrias de Materiais de Defesa – ABIMDE
10h35min – Palestra (30 minutos) – Situação da In-
dústria Aeronáutica
Expositor: Engenheiro Walter Bartels – Presidente 
da Associação da Indústria Aeroespacial do Brasil 
– AIAB
Moderador: Deputado Aroldo Cedraz – Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional
11h05min – Debates
12h – Intervalo para almoço

TARDE

14h – Palestra (30 minutos) – Ciência e Tecnologia e 
Inovação de Interesse da Defesa
Expositor: Contra-Almirante (EM) Eduardo Maculan 
Vicentini – Diretor do Departamento de Ciência e Tec-
nologia – DEPCT do Ministério da Defesa
14h30min – Palestra (30 minutos) – Sistema de Mo-
bilização Nacional
Expositor: General-de-Divisão Luiz Henrique Moura 
Barreto – Diretor do Departamento de Mobilização 
– DEPMOB do Ministério da Defesa
15h00min – Palestra (30 minutos) – Possibilidades de 
Apoio à Pesquisa para a Indústria de Defesa
Expositor: Dr Júlio César Imenes de Medeiros – Su-
perintendente da Área de Serviços Corporativos da 
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP
15h30min – Palestra (30 minutos) – Possibilidades de 
Financiamento para a Indústria de Defesa Brasileira
Expositor: Deputado Marcelo Ortiz – Presidente da 
Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Aeronáu-
tica Brasileira
16h00min – Palestra (30 minutos) – O papel da Uni-
versidade no processo de mobilização e na indústria 
de Defesa
Expositor: Professor Geraldo Zimbrão – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Moderador: Deputado Aroldo Cedraz – Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Na-
cional
16h30min – Debates
17h30min – Encerramento

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

LOCAL: Plenário 6, Anexo II 
HORÁRIO: 14h30 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 277/05 – Do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “Solicita seja convocado o Senhor Ministro de 
Estado da Justiça para prestar esclarecimentos a esta 
Comissão sobre registro, junto ao SINARM, das armas 
entregues ou apreendidas e encaminhadas ao Exército 
Brasileiro para fins de destruição”. 

REQUERIMENTO Nº 279/05 – Do Sr. Paulo Pimenta 
– que solicita seja convidado o Secretário da Justiça e 
Segurança do Rio Grande do Sul, José Otávio Germa-
no, a comparecer à Comissão de Segurança Pública 
para prestar esclarecimentos acerca da morte de sin-
dicalista no Vale dos Sinos e de episódio ocorrido no 
estádio do Beira Rio, em Porto Alegre/RS. 

REQUERIMENTO Nº 280/05 – Do Sr. Coronel Alves 
– que requer sejam convidados os profissionais do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do 
Ministério da Fazenda e das Associações Militares e 
Civis abaixo elencados para prestarem informações 
sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo 
Grupo de Trabalho dos Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, bem como para encaminhamento das 
questões carentes de acolhimento e de regulamentação 
pelo atual Governo referente a todos os Estados dos 
Ex-Territórios, em audiência pública a ser realizada no 
dia 26 de outubro de 2005, na Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime Organizado. 

REQUERIMENTO Nº 281/05 – Do Sr. Josias Quintal 
– que “Solicita nomeação de Comissão Externa”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

PROJETO DE LEI Nº 3.506/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “Proíbe a construção de penitenciárias, presídios 
ou similares dentro do perímetro urbano dos Municí-
pios Brasileiros e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO RUBEM SANTIAGO. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 2.868/04 – Do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “Altera a Lei nº 7.560, de 19 de dezembro 
de 1986, que cria o Fundo de Prevenção, Recupera-
ção e de Combate às Drogas de Abuso, dispõe sobre 
os bens apreendidos e adquiridos com produtos de 
tráfico ilícito de drogas ou atividades correlatas, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista à Deputada Zulaiê Cobra, em 16-3-05. 
O parecer da Deputada Juíza Denise Frossard passou 
a constituir voto em separado em 31-8-05. 

DISCUSSÃO

PROJETO DE LEI Nº 4.063/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “Cria o Cadastro Nacional de Presos e Foragi-
dos e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CORONEL ALVES. 
PARECER: pela aprovação, com emenda. 

PROJETO DE LEI Nº 5.047/05 – Do Sr. Gustavo Fruet 
– que “Dispõe sobre a instrução preliminar nas infra-
ções penais que especifica”. 
RELATORA: Deputada JUÍZA DENISE FROSSARD. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.368/05 – Do Sr. Ivo José – que 
“Dispõe sobre a criação do Cadastro Nacional de Bi-
cicletas, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.567/05 – Do Sr. Capitão Wayne 
– que “Altera o Decreto-Lei nº 667, de 1969 acrescentan-
do o art. 11-A prevendo o afastamento para acompanhar 
cônjuge para os policiais militares e bombeiros militares”. 
RELATOR: Deputado ALBERTO FRAGA. 
PARECER: pela aprovação deste e da Emenda nº 1/05, 
apresentada na CSPCCO. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-10-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.917/05 – Do Sr. Gilberto Nas-
cimento – que “Altera a redação do art. 83 da Lei nº 
7.210, de 11 de julho de 1984, que “Institui a Lei de 
Execução Penal””. 
RELATORA: Deputada PERPÉTUA ALMEIDA. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

LOCAL: Plenário 7 – anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 248/05 – Da Sra. Jandira Feghali 
– que “solicita que seja realizada Audiência Pública a 
fim de debater a criação da especialidade Médica de 
Medicina Aeroespacial”. 

REQUERIMENTO Nº 249/05 – Dos Srs. Maninha e 
Edson Duarte – que “requerem a realização de Au-
diência Pública para debater a questão da possível 
contaminação por benzeno na localidade denominada 
Lago Oeste, no Distrito Federal”. 

REQUERIMENTO Nº 250/05 – Dos Srs. Jandira Feghali 
e Salvador Zimbaldi – que “solicita que seja realizada 
Audiência Pública a fim de debater o PL nº 1135/91, 
suprimindo o artigo 124 do Código Penal, que crimi-
naliza a prática do Aborto “. 

REQUERIMENTO Nº 251/05 – Da Sra. Angela Gua-
dagnin – que “solicita sejam convidados a comparece-
rem a esta Comissão, para prestarem esclarecimen-
tos sobre o aborto, os doutores Paulo Silveira Martins 
Leão Junior, José Renato Nalini, Ives Gandra da Silva 
Martins Filho, e Lilian Piñero Eça”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.018/04 – Do Senado Federal 
– Edison Lobão – (PLS 192/2003) – que “altera o De-
creto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có-
digo Penal, e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
– Estatuto da Criança e do Adolescente, para comba-
ter a prostituição e a exploração sexual de crianças e 
adolescentes”. 
RELATORA: Deputada ALMERINDA DE CARVALHO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.350/97 – Do Sr. José Linhares 
– que “dispõe sobre a instituição do Programa Nacio-
nal de Apoio à Saúde – PRONASA, com a finalidade 
de captar e canalizar recursos para o setor saúde”. 
(Apensado: PL nº 1318/1999) 
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 1318/1999, 
apensado. 
Vista ao Deputado Jorge Alberto, em 5-10-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.050/03 – Do Sr. André Luiz 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de 
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utensílios descartáveis pelo comércio de alimentação 
e bebidas e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 
PARECER: pela rejeição deste. 

PROJETO DE LEI Nº 2.575/03 – Do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “altera dispositivos da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista à Deputada Angela Guadagnin, em 5-10-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.478/04 – Do Sr. Enio Bacci – que 
“acresce parágrafo único ao artigo 243 da Lei nº 8.069 
de 13 de julho de 1990, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.302/05 – Do Senado Federal 
– Sérgio Cabral – (PLS nº 26/2004) – que “acrescenta 
inciso ao parágrafo único do art. 3º da Lei nº 10.741, 
de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, para 
dar prioridade ao idoso no recebimento da restituição 
do Imposto de Renda”. 
RELATOR: Deputado JORGE GOMES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.499/05 – Do Senado Federal 
– Lúcia Vânia – (PLS nº 456/2003) – que “acrescenta 
parágrafo único ao art. 18 da Lei nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pesso-
as portadoras de deficiência, para tornar disponível a 
equoterapia no âmbito do Sistema Único de Saúde”. 
RELATORA: Deputada MANINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.414/91 – DELCINO TAVARES 
– que “dispõe sobre indicação de composição química 
no rótulo ou embalagem de produtos alimentícios in-
dustrializados”. (Apensado: PL nº 2093/2003) 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 2093/2003, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 2.808/97 – Do Sr. Jair Bolsonaro 
– que “altera o art. 83 da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que “dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e dá outras providências””. (Apensado: 
PL nº 1596/2003) 
RELATORA: Deputada SUELY CAMPOS. 

PARECER: pela aprovação deste, e do PL nº 1596/2003, 
apensado, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 428/03 – Do Sr. Paes Landim 
– (PL nº 247/2003) – que “dispõe sobre trabalho sem 
vínculo empregatício e a contribuição previdenciária 
sobre ele incidente”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 507/03 – Do Sr. Almir Moura 
– que “altera a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
acrescentando § 6º ao art. 30, a fim de modificar a 
sistemática de recolhimento das contribuições previ-
denciárias a cargo da empresa”. 
RELATOR: Deputado MARCELO ORTIZ. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 528/03 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Acrescenta o parágrafo único ao art. 169 do 
Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da 
Consolidação das Leis do Trabalho.”” 
RELATOR: Deputado MÁRIO HERINGER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista à Deputada Angela Guadagnin, em 6-7-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 916/03 – Do Sr. Eduardo Cunha 
– que “dispõe sobre a disponibilização do percentual 
de 1% de alíquota do IPI e do IR para aplicação em 
programas de alimentação para a população carente 
e/ou desempregados no País”. 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.008/03 – da Sra. Angela Gua-
dagnin – que “considera a neoplasia maligna de pele 
como doença relacionada ao trabalho”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.599/03 – Do Sr. Orlando Fan-
tazzini – que “dispõe sobre o fornecimento gratuito de 
medicação para o tratamento de pessoas portadoras 
de transtornos mentais e com dependência e/ou uso 
prejudicial de álcool e outras drogas e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 1.602/03 – Do Sr. Leonardo Mat-
tos – que “dispõe sobre o financiamento de veículos 
para o transporte público de passageiros, com recur-
sos governamentais”. 
RELATOR: Deputado OSMÂNIO PEREIRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 1.639/03 – Do Sr. Eliseu Padilha 
– que “institui o Programa de Estímulo ao Terceiro Se-
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tor, o Fundo Nacional de Estímulo ao Terceiro Setor e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Darcísio Perondi, em 14/09/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.871/03 – Do Sr. Antonio Car-
los Biscaia – que “acrescenta parágrafos ao artigo 120 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá 
outras providências”. (Apensados: PL nº 1894/2003, 
PL nº 2382/2003, PL nº 2705/2003, PL nº 2799/2003 
e PL nº 3022/2004) 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL nº 1894/2003, do PL nº 2382/2003, 
do PL nº 2705/2003, do PL nº 2799/2003, e do PL nº 
3022/2004, apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 2.654/03 – Da Sra. Maria do Ro-
sário – que “dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002, o Novo Código Civil, estabelecendo o direito da 
criança e do adolescente a não serem submetidos a 
qualquer forma de punição corporal, mediante a adoção 
de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação 
de quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos, e dá 
outras providências”. 
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.278/04 – Do Sr. Silas Câmara 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de equipamento 
em hospital do Sistema Único de Saúde – SUS”. 
RELATOR: Deputado ASSIS MIGUEL DO COUTO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.339/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “altera a Lei nº 6.009, de 1973, para dispor so-
bre o repasse de parte da receita arrecadada com a 
cobrança de tarifa de embarque nos aeroportos para 
fundo destinado a custear as despesas do Sistema 
Único de Saúde – SUS com deslocamento aéreo de 
pacientes que necessitem de tratamento fora de seu 
domicílio”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 

PROJETO DE LEI Nº 3.649/04 – Do Sr. Paulo Lima 
– que “altera a Lei nº 5.764, de 16 de dezembro, para 
incluir dispositivo sobre as cooperativas de trabalho 
médico”. 
RELATOR: Deputado DR. RIBAMAR ALVES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 3.776/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Institui o Programa de Atendimento Geriátrico 
nos hospitais da rede pública e dá outras providências.”” 
(Apensado: PL nº 3987/2004) 
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 3987/2004, 
apensado. 

PROJETO DE LEI Nº 4.175/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Estabelece a obrigatoriedade de constar placa 
de advertência sobre o uso inadequado de anabolizan-
te para a saúde dos humanos nas dependências de 
academia de ginástica, “sport center”, “fitness”, clube 
esportivo ou similar, e dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.191/04 – Do Sr. Wladimir Cos-
ta – que “dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado em classes hospitalares e por meio de 
atendimento pedagógico domiciliar”. (Apensado: PL 
nº 4610/2004) 
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO. 
PARECER: pela aprovação deste, e pela rejeição do 
PL nº 4610/2004, apensado. 
Vista conjunta aos Deputados Angela Guadagnin e 
Eduardo Barbosa, em 21-9-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.210/04 – Do Sr. Dr. Heleno – 
que “institui programa visando a criação de Centros de 
Referência para o tratamento gratuito dos portadores 
de Esclerose Múltipla, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.255/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Torna obrigatória a reserva de leitos nos esta-
belecimentos hospitalares públicos ou particulares, para 
os pacientes que estão recebendo soro, ou qualquer 
medicamento intravenoso e dá outras providências.”” 
RELATORA: Deputada MANINHA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 4.372/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a reserva de vagas para gestantes 
nos estacionamentos, e dá outras providências.”” 
RELATORA: Deputada MANINHA. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 4.482/04 – Do Sr. Enio Bacci 
– que “estabelece normas para fiscalização de poços 
artesianos e dá outras providências”. (Apensado: PL 
nº 4483/2004) 
RELATORA: Deputada ZELINDA NOVAES. 
PARECER: pela rejeição deste, e do PL nº 4483/2004, 
apensado. 
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PROJETO DE LEI Nº 4.627/04 – Do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre o Programa de Alimentação Es-
colar da Rede Pública Federal de Ensino.”” 
RELATORA: Deputada MANINHA. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 4.664/04 – Do Sr. Antonio Cam-
braia – que “proíbe a venda de álcool etílico 96 ° GL 
no País”. 
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.395/05 – Do Sr. Antonio Carlos 
Mendes Thame – que “altera a Lei nº 8.989, de 1995, 
modificada pelas Leis nº 9.317, de 1996, nº 10.182, de 
2001, nº 10.690, de 2003, com a redação dada pela 
Lei nº 10.754, de 2003, que dispõe sobre a isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na 
aquisição de automóveis para utilização no transpor-
te autônomo de passageiros, bem como por pessoas 
portadoras de deficiência física, nas condições que 
especifica”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-10-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.226/04 – Do Sr. Milton Cardias 
– que “modifica a redação do artigo 245 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990”. (Apensado: PL nº 4494/2004) 
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 09h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Instalação e Eleição: 
LOCAL: Plenário 12 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 219/05 – Dos Srs. Eduardo Val-
verde e Dra. Clair – que “requerem que sejam convi-
dados representantes do Ministério Público Federal 
e Ministério Público do Trabalho para que forneçam 
informações sobre a morte de dez bóias-frias em um 
canavial localizado em Guariba, na região de Ribeirão 
Preto (SP), bem como o aliciamento de trabalhadores 
na mesma área”. 

REQUERIMENTO Nº 221/05 – Do Sr. Cláudio Magrão 
– que “solicita seja realizada audiência pública para 
debater sobre o Memorando de Entendimento assi-
nado em abril de 2004, em que o governo brasileiro 
reconhece a China como Economia de Mercado, com 
a presença dos senhores Luiz Fernando Furlan, Minis-
tro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Paulo 
Skaf, Presidente da FIESP; Paulo Pereira da Silva, 
Presidente da Força Sindical; João Felício, Presidente 
da CUT e André de Almeida, Coordenador do Fórum 
Permanente de Combate à Pirataria”. 

REQUERIMENTO Nº 223/05 – Dos Srs. Wasny de 
Roure e Vicentinho – que “requer a realização de audi-
ência pública para discutir o plano de cargos e salários 
– PCS – da EMBRAPA”. 

REQUERIMENTO Nº 224/05 – Do Sr. Ricarte de Frei-
tas – que “solicita sejam convidados para Audiência 
Pública o Exmo. Presidente do TST, Sr. Vantuil Abdala; 
a Ilustre Procuradora Geral do Ministério Público do 
Trabalho, Dra. Sandra Lia Simon; o Exmo. Presidente 
da FEBRAC, Sr. Laércio Oliveira; e o Exmo. Presiden-
te da Abrasse, Sr. Paulo Lofreta, para apresentarem 
as suas avaliações e considerações acerca da “TER-
CEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS” e suas vantagens e 
implicações”. 

B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 5.016/05 – Do Senado Federal 
– (PLS nº 208/2003) – que “estabelece penalidades para 
o trabalho escravo, altera dispositivos do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), 
e da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, que regula 
o trabalho rural, e dá outras providências”. (Apensa-
dos: PL nº 2667/2003 (Apensado: PL nº 3283/2004), 
PL nº 2668/2003 e PL nº 3500/2004 (Apensado: PL 
nº 3524/2004)) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 3283/2004, 
do PL nº 3524/2004, do PL nº 2667/2003, do PL nº 
2668/2003, e do PL nº 3500/2004, apensados, com 
substitutivo. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 57/03 – da 
Sra. Neyde Aparecida – que “altera a Lei Complementar 
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nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, prevendo a formali-
zação de consórcios públicos para a gestão associa-
da dos serviços públicos comuns ao Distrito Federal 
e aos Municípios que integram a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela rejeição. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE RESOLUÇÃO (CD) Nº 168/04 – Do Sr. 
Giacobo e outros – que “institui Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a investigar irregularidades nas 
licitações de coleta de lixo no País”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 

C – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 4.316-A/01 – Do Senado Federal 
– (PLS 617/1999) – que “altera o caput do art. 2º do 
Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, atua-
lizando o conceito de terrenos de marinha”. (Apensado: 
PL nº 3593/2000 (Apensado: PL nº 3814/2000)) 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação deste e da emenda adotada 
pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, com emenda, e pela rejeição do PL nº 3593/2000 
e do PL nº 3814/2000, apensados. 
A Deputada Dra. Clair apresentou voto em separado 
em 10/01/2005. 

PROJETO DE LEI Nº 5.456/01 – Do Senado Federal 
– (PLS 146/1996) – que “dispõe sobre o regime tribu-
tário, cambial e administrativo das Zonas de Processa-
mento de Exportação, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ÉRICO RIBEIRO. 
PARECER: pela aprovação, com emendas. 
Vista conjunta aos Deputados Dra. Clair e Pedro Hen-
ry, em 30-8-2005. 
A Deputada Dra. Clair apresentou voto em separado 
em 29-6-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 345/03 – Do Senado Federal 
– (PLS nº 250/00) – que “regulamenta o § 7º do art. 37 
da Constituição Federal, para estabelecer os requisi-
tos e as restrições aos ocupantes dos cargos públicos 
que especifica, considerados facilitadores de acesso 
a informações privilegiadas no âmbito da Administra-
ção Pública Federal”. (Apensados: PL nº 3736/2000 
(Apensados: PL nº 4456/2001 e PL nº 465/2003) e 
PL nº 2585/2003) 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 

PARECER: pela aprovação deste, do PL nº 4456/01, 
e do PL nº 465/03, apensados, com substitutivo e 
pela rejeição do PL nº 3736/00, e do PL nº 2585/03, 
apensados. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.685-A/00 – Do Sr. José Carlos 
Martinez – que “altera a Lei nº 5.889, de 8 de junho de 
1973, que “estatui normas reguladoras do trabalho rural 
e dá outras providências”, instituindo o condomínio de 
empregadores rurais e o contrato coletivo de safra”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 
PARECER: pela rejeição deste, da emenda apresen-
tada nesta Comissão e do substitutivo adotado pela 
Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. 

PROJETO DE LEI Nº 3.969/00 – Do Sr. Hermes Par-
cianello – que “dispõe sobre as atividades de Movi-
mentação de Mercadorias em geral”. (Apensados: PL 
nº 4073/2004, PL nº 4367/2004 e PL nº 5689/2005) 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 
PARECER REFORMULADO: pela aprovação deste, 
do PL nº 4073/2004, do PL nº 4367/2004, e do PL nº 
5689/2005, apensados, com substitutivo. 
Vista à Deputada Dra. Clair, em 8-6-2005. 
O Deputado Pedro Henry apresentou voto em sepa-
rado em 14-6-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.207-A/03 – Do Sr. Eduardo 
Paes – que “dispõe sobre a gestão do Parque Nacional 
da Tijuca, localizado no Município do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro”. 
RELATOR: Deputado LEONARDO PICCIANI. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Medeiros, em 4-10-2005. 
O Deputado Medeiros apresentou voto em separado 
em 13-10-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 1.685/03 – da Sra. Laura Carneiro 
– que “dispõe sobre o reconhecimento da profissão de 
Guarda-vidas”. (Apensado: PL nº 4676/2004) 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 
PARECER: pela aprovação deste, das emendas apre-
sentadas nesta Comissão e do PL nº 4676/2004, apen-
sado, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Marcelo Barbieri, em 16/08/2005. 
O Deputado Marcelo Barbieri apresentou voto em se-
parado em 31-8-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.372/04 – Do Sr. Eduardo Paes 
– que “dispõe sobre mecanismos de segurança para 
acesso aos sistemas e bancos de dados da Adminis-
tração Pública Federal”. 
RELATOR: Deputado DANIEL ALMEIDA. 
PARECER: pela aprovação. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.899/04 – da Sra. Maninha – que 
“altera disposições sobre a profissão de Jornalista”. 
RELATORA: Deputada LÚCIA BRAGA. 
PARECER: pela aprovação. 
Vista ao Deputado Medeiros, em 27-9-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.977/04 – Do Sr. João Caldas 
– que “fica o Poder Executivo autorizado a instituir a 
Zona Franca de Maceió, estabelecida em área a ser 
demarcada na região metropolitana do município de 
Maceió, capital do Estado de Alagoas”. 
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.196-A/05 – da Sra. Laura Car-
neiro – que “introduz alteração no artigo 396 da Con-
solidação das Leis do Trabalho – CLT”. 
RELATORA: Deputada ANN PONTES. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.526/05 – da Sra. Fátima Bezer-
ra – que “permite ao empregado deixar de comparecer 
ao serviço por até cinco dias por ano, sem prejuízo do 
salário, para tratar de interesses particulares”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-10-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 5.658/05 – Do Poder Executivo 
– que “altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servi-
dores Públicos Civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-10-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 1.846/99 – Do Senado Federal 
– Ernandes Amorim – (PLS nº 493/1999) – que “auto-

riza a criação do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais dos Técnicos Industriais”. 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.534/04 – Do Sr. Orlando Fan-
tazzini – que “dispõe sobre a profissão de Pesquisa-
dor de Mercado, Opinião e Mídia, regula seu exercício, 
cria e organiza os Conselhos Federal e Regionais e 
dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada DRA. CLAIR. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 5.200/05 – Do Sr. Murilo Zauith 
– que “altera a Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 
2003, que “Dispõe sobre a autorização para descon-
to de prestações em folha de pagamento, e dá outras 
providências””. 
RELATOR: Deputado PEDRO CANEDO. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 6.846/02 – Do Sr. Marcelo Tei-
xeira – que “regulamenta a profissão de cabeleireiro, 
barbeiro, manicuro e pedicuro”. (Apensados: PL nº 
6995/2002, PL nº 7011/2002, PL nº 7494/2002, PL nº 
1360/2003, PL nº 1953/2003, PL nº 1942/2003, PL nº 
2409/2003 e PL nº 4806/2005) 
RELATOR: Deputado VICENTINHO. 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

LOCAL: Plenário 5 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 110/05 – Do Sr. Marcus Vicente 
– para que seja convidado o Sr. Reinaldo Rocha Car-
neiro Bastos, Vice-Presidente da Federação Paulista 
de Futebol, para prestar esclarecimentos sobre o “es-
cândalo do apito”, que resultou na manipulação de 
resultados de jogos de futebol. 

REQUERIMENTO Nº 111/05 – Do Sr. Silvio Torres 
– para que sejam convidados os Srs. Oscar Schmi-
dt, Presidente da Nossa Liga de Basquete – NLB e 
Gerasime Nicolas Bozikis, Presidente da Confede-
ração Brasileira de Basquete – CBB, para presta-
rem esclarecimentos sobre os rumos do basquete 
brasileiro. 
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B – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

URGÊNCIA 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.838/05 
– Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 
Nacional – (MSC nº 999/04) – que “aprova o texto do 
Acordo entre o Governo da República Federativa do 
Brasil e o Governo da República de Cuba em Matéria 
de Turismo, celebrado em 26 de setembro de 2003, 
em Havana” 
RELATOR: Deputado IVO JOSÉ. 
PARECER: pela aprovação. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 140/03 – Do Sr. Bismarck Maia 
– que “altera os artigos 3º e 56 da Lei nº 9.615, de 24 
de março de 1998, que “ institui normas gerais sobre 
desporto e dá outras providências””. (Apensados: PLs 
nºs 973/03, 2.141/03, 3.178/04 e 3.979/04) 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 
PARECER: pela rejeição do Projeto de Lei nº 140/03 
e dos PLs nºs 973/03, 2.141/03, 3.178/04 e 3.979/04, 
apensados. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 232/05 – Do Sr. Lincoln 
Portela e outros – que “institui Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a apurar os atos praticados pe-
las Torcidas Organizadas de todo o País, em diferentes 
aspectos tais como: violência e mortes nos estádios, 
seu entorno e vias de acesso, recebimento, controle e 
prestação de contas das verbas recebidas, bem como 
tráfico de drogas e armas”. 
RELATOR: Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO. 
PARECER: pela rejeição. 

C – Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 2.264-A/99 – da Sra. Marinha 
Raupp – que “altera a Lei nº 9.615, de 24 de março 
de 1998, que “Institui normas gerais sobre desporto e 
dá outras providências””. 
RELATOR: Deputado VADINHO BAIÃO. 
PARECER: pela rejeição. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões: 

PRIORIDADE 

PROJETO DE LEI Nº 1.655/03 – Do Sr. Carlos Alberto 
Leréia – que “acrescenta um parágrafo único ao art. 6º 
da Lei nº 10.636, de 30 de dezembro de 2002”. (Apen-
sados: PL nº 3657/2004 e PL nº 4185/2004) 
RELATOR: Deputado MILTON MONTI. 
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo, e 
pela rejeição do PL nº 3657/2004, e do PL nº 4185/2004, 
apensados. 

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

PROJETO DE LEI Nº 3.174/00 – Do Sr. João Herrmann 
Neto – que “dispõe sobre parâmetros para a frota au-
tomotiva nacional, políticas para seu desenvolvimento 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela aprovação deste, com emendas, e 
pela rejeição da Emenda de Relator 1 da CME. 

PROJETO DE LEI Nº 2.562/03 – Do Sr. Asdrubal Ben-
tes – que “dispõe sobre o Programa de Modernização 
de Carga (Modercarga) para a compra de caminhões 
a fim de renovar a frota do modal rodoviário no trans-
porte de cargas”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 2.586/03 – Do Sr. Pedro Chaves 
– que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, 
que aprova o Plano Nacional de Viação, de modo a in-
cluir, na Relação Descritiva das Rodovias do Sistema 
Rodoviário Federal, o acesso leste da BR – 020 para 
a cidade de Posse, Estado de Goiás”. 
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 3.086/04 – Do Sr. Luis Carlos 
Heinze – que “determina a inclusão de dado referen-
te à capacidade máxima de tração do veículo em seu 
Certificado de Licenciamento Anual”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Mauro Lopes, em 3-8-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.123/04 – Do Sr. Dr. Hélio – que 
“estabelece obrigatoriedade de divulgação de normas 
de segurança no transporte terrestre de passageiros”. 
(Apensados: PL nº 3135/2004 e PL nº 4069/2004) 
RELATOR: Deputado GIACOBO. 
PARECER: pela aprovação deste, do Substitutivo 1 da 
CTASP, do PL nº 3135/2004, e do PL nº 4069/2004, 
apensados. 

PROJETO DE LEI Nº 3.313/04 – Do Sr. Lobbe Neto 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de vibradores sonoros nas rodovias”. 
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RELATOR: Deputado MAURO LOPES. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Edinho Bez, em 14-9-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.391/04 – Do Sr. Fernando Ferro 
– que “altera dispositivo da Lei nº 8.899, de 1994, para 
determinar que o benefício do passe livre concedido 
às pessoas portadoras de deficiência incida sobre to-
dos os veículos utilizados no sistema de transporte 
coletivo interestadual”. 
RELATOR: Deputado ELISEU PADILHA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista à Deputada Telma de Souza, em 3-8-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 3.569/04 – Do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalaçãop de detector de metais em veículos utiliza-
dos no transporte coletivo rodoviário interestadual de 
passageiros” 
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Beto Albuquerque, em 24-8-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 4.262/04 – Do Sr. Renato Co-
zzolino – que “institui e disciplina as despesas com 
pedágio nas deduções relativas ao Imposto sobre Pro-
priedade de Veículos Automotores – IPVA, em todo o 
Território Nacional”. 
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE. 
PARECER: pela rejeição. 

PROJETO DE LEI Nº 5.095/05 – Do Sr. Betinho Rosado 
– que “inclui a ligação ferroviária EF – 410, prevista no 
anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
instituiu o Plano Nacional de Viação, entre os trechos 
integrantes da Ferrovia Transnordestina”. 
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL. 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 

PROJETO DE LEI Nº 5.125/05 – Do Sr. João Caldas 
– que “dispõe sobre a existência de via alternativa e 
gratuita aos usuários como condição para a cobrança 
de pedágio e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA. 
PARECER: pela rejeição. 
Vista ao Deputado Hélio Esteves, em 14-9-2005. 

PROJETO DE LEI Nº 5.219/05 – Do Sr. Welinton Fagun-
des – que “altera a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 
1973 (entroncamento com a BR – 070 ao entroncamen-
to com a BR – 364, no Estado de Mato Grosso)”. 
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO. 
PARECER: pela aprovação. 

PROJETO DE LEI Nº 5.345/05 – Do Sr. Paulo Lima 
– que “denomina Aeroporto Internacional Ayrton Senna 
da Silva o Aeroporto Internacional localizado na cidade 
de Guarulhos, no Estado de São Paulo”. 
RELATOR: Deputado DEVANIR RIBEIRO. 

PARECER: pela aprovação, com substitutivo. 
Vista ao Deputado Mauro Lopes, em 14-9-2005. 
PROJETO DE LEI Nº 5.450/05 – Do Sr. Pedro Fernan-
des – que “inclui no anexo da Lei nº 5.917, de 10 de 
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional 
de Viação, o trecho rodoviário que menciona”. 
RELATOR: Deputado PHILEMON RODRIGUES. 
PARECER: pela aprovação. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 31-10-05 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.342/04 – Do Sr. Dr. Heleno 
– que “dá nova redação ao art. 106 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, regulamentando a emis-
são do Certificado de Segurança Veicular expedido 
por Instituição Técnica credenciada pelo INMETRO, 
bem como estabelecer um número de instituição téc-
nica por região, em função da quantidade de veículos 
a serem inspecionados”. 
RELATOR: Deputado GIACOBO. 

II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR 
ESTUDO E OFERECER PROPOSIÇÕES SOBRE  
O TEMA TRABALHO E EMPREGO DOMÉSTICO

LOCAL: Plenário 8 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

A – Instalação e Eleição: 
Instalação da Comissão e Eleição do Presidente e 
Vice-Presidentes. 

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”

LOCAL: Plenário 15 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discussão e Votação do Parecer do Relator. 

A – Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená-
rio: 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 524/02 
– Do Senado Federal – ANTONIO CARLOS VALADA-
RES – (PEC nº 27/2001) – que “acrescenta artigo ao 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a 
fim de instituir o Fundo para a Revitalização Hidroam-
biental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do 
Rio São Francisco”. 
RELATOR: Deputado FERNANDO FERRO. 
PARECER: pela aprovação desta, na forma do Subs-
titutivo. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  
CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE 2003, QUE  

“DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS 
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA  

JUVENTUDE”. 

LOCAL: Plenário 4 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Deliberação dos seguintes requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 1/05 – Da Sra. Alice Portugal 
– que “requer a realização de Audiência Pública da 
Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à 
PEC nº 138/2003”. 

REQUERIMENTO Nº 2/05 – Da Sra. Alice Portugal 
– que “requer à Comissão Especial Destinada a Pro-
ferir Parecer à Proposta de Emenda Constitucional Nº 
138, de 2003, que realize reuniões nas cinco regiões 
do país, destinadas a discutir com a sociedade propos-
tas de políticas públicas para a proteção dos direitos 
da juventude”. 

REQUERIMENTO Nº 3/05 – Do Sr. Lobbe Neto – que 
“requeiro a realização de audiência pública conjunta, 
desta Comissão com a Comissão Especial destinada 
a proferir parecer ao Projeto de Lei 4.530, de 2004, de 
autoria da Comissão Especial destinada a acompanhar 
e estudar propostas de políticas públicas para a juven-
tude, que “aprova o Plano Nacional de Juventude e dá 
outras providências” com a finalidade de debatermos 
assuntos pertinentes à juventude”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE  

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446-A, DE 2005, 
DO SR. NEY LOPES, QUE “DISPÕE SOBRE A 

NÃO APLICAÇÃO DA RESSALVA DO ART. 16 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO PLEITO  

ELEITORAL DE 2006” (AMPLIANDO PARA 31 DE 
DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA  

APROVAÇÃO E VIGÊNCIA DE LEI QUE ALTERE O 
PROCESSO ELEITORAL DE 2006)

LOCAL: Plenário 3 do Anexo II 
HORÁRIO: 10h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Convidados: 
Ministro CARLOS VELLOSO, Presidente do TSE;
Professor RENÉ ARIEL DOTTI;
Professor MIGUEL REALE JÚNIOR;
Professor WALBER TAVARES DE GOES; e
Dr. FERNANDO NEVES.

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 9ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 27-10-05 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446/05 
– Do Sr. Ney Lopes e outros – que “dispõe sobre a não 
aplicação da ressalva do art. 16 da Constituição Fe-
deral, ao pleito eleitoral de 2006”. (Apensados: PEC 
456/2005 e PEC 466/2005) 
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI. 

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”

LOCAL: Plenário 1 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

I – Audiência Pública com os seguintes convidados: 

Dr. Luís Fernando Corrêa – Secretário Nacional de 
Segurança Pública do Ministério da Justiça;
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Dr. Sérgio Ricardo de França Coelho – Presidente da 
União Nacional dos Guardas Civis Municipais do Bra-
sil – UNGCM; e
Dr. Carlos Alexandre Braga – Presidente da Associa-
ção das Guardas Municipais do Estado de São Paulo 
– AGMESP.

II – Discussão e Votação do Parecer do Relator. 
Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário: 

ESPECIAL 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534/02 
– Do Senado Federal – ROMEU TUMA – (PEC 95/1995) 
– que “altera o art. 144 da Constituição Federal, para 
dispor sobre as competências da guarda municipal e 
criação da guarda nacional”. (Apensados: PEC 87/1999 
(Apensados: PEC 240/2000, PEC nº 250/2000, PEC nº 
124/1999, PEC nº nº 154/1999, PEC nº 266/2000, PEC 
nº 275/2000, PEC nº 276/2000, PEC nº 280/2000, PEC 
nº 284/2000, PEC nº 291/2000, PEC nº 449/2001 e PEC 
317/2000), PEC nº 532/2002 (Apensado: PEC 49/2003) 
e PEC 95/1995 (Apensados: PEC nº 392/1996, PEC nº 
343/1996, PEC nº 409/1996 e PEC 247/1995)) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 
PARECER: pela aprovação desta, com emenda, e pela 
rejeição da EMC 1/2003 PEC53402, da PEC nº 87/1999, 
da PEC nº 95/1995, da PEC nº 124/1999, da PEC nº 
154/1999, da PEC nº 240/2000, da PEC nº 247/1995, 
da PEC nº 250/2000, da PEC nº 266/2000, da PEC nº 
275/2000, da PEC nº 276/2000, da PEC nº 280/2000, 
da PEC nº 284/2000, da PEC nº 291/2000, da PEC nº 
343/1996, da PEC nº 392/1996, da PEC nº 409/1996, 
da PEC nº 317/2000, da PEC nº 449/2001, da PEC nº 
532/2002, e da PEC 49/2003, apensadas. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 536-A, DE 1997, DO SR.  
VALDEMAR COSTA NETO, QUE “MODIFICA O 

ARTIGO 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES  
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS” (ESTABE-

LECENDO QUE A UNIÃO COMPLEMENTARÁ OS 
RECURSOS DOS FUNDOS DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO  

MAGISTÉRIO, DE MODO A QUE SEJA ATINGIDO 
O VALOR MÍNIMO POR ALUNO DEFINIDO  

NACIONALMENTE E NÃO HAJA REDUÇÃO DO 
GASTO POR ALUNO DO ENSINO  

FUNDAMENTAL QUE FOI PRATICADO ATÉ  
DEZEMBRO DO ANO DE 1997, EM CADA  

MUNICÍPIO, ESTADO OU DF, ALTERANDO A 
NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

LOCAL: Plenário 12, Anexo II 
HORÁRIO: 14h 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
A – Audiência Pública com os seguintes convidados: 
Secretário ALBÉRICO MASCARENHAS, Coordenador 
do Conselho Nacional de Política Fazendária – CON-
FAZ;
Secretária MARIA AUXILIADORA SEABRA RESENDE, 
Vice-Presidenta do Conselho Nacional de Secretários 
da Educação – CONSED;
Sr. PAULO ZIULKOSKI, Presidente da Confederação 
Nacional dos Municípios – CNM;
Sra. MARIA DO PILAR L. ALMEIDA E SILVA, Presi-
denta da União Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação; e
Prefeito NEWTON LIMA, Vice-Presidente da Frente 
Nacional de Prefeitos.
B – Deliberação de requerimentos; e
C – Eleição dos Vice-Presidentes. 

B – Requerimentos: 
REQUERIMENTO Nº 20/05 Da Sra. Iara Bernardi 
– que “requer seja convidada a senhora Antonia de 
Pádua, para a participar de audiência pública desta 
Comissão”. 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (10 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 04-11-05 

Proposta de Emenda à Constituição  
(Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
536/97 – Do Sr. Valdemar Costa Neto – que “modifica 
o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias”. (Apensados: PEC nº 312/2000, PEC nº 
190/2003, PEC nº 216/2003 (Apensados: PEC 247/2004 
e PEC 415/2005), PEC nº 105/2003 (Apensado: PEC 
160/2003) e PEC 415/2001) 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI  

COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE  
“REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO 

ART. 146 E O INCISO IX DO ART. 170 DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS  

PROVIDÊNCIAS” (APENSADOS: PLP nº 210/04  
E OUTROS). 

LOCAL: Plenário 13 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 
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REUNIÃO ORDINÁRIA 

Deliberação dos seguintes requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 39/05 – Do Sr. Carlos Melles – que 
“requer que sejam realizados seminários e reuniões 
externas em conjunto com as Assembléias Legislativas 
dos Estados com objetivo de debater, dar transparên-
cia, assegurar publicidade e, principalmente, subsidiar 
a elaboração, ajuste e formatação final do conteúdo 
técnico, jurídico, tributário e previdênciário dos dispo-
sitivos constantes no Projeto de Lei Geral da Micro e 
Pequena Empresa”. 

REQUERIMENTO Nº 40/05 – Do Sr. Carlos Melles 
– que “requer a realização de audiência pública des-
tinada a ouvir os Senhores Luiz Otávio Possas Gon-
çalves, Sidônio Fernandes do Couto e Ricardo Kurtz, 
Presidentes, respectivamente, do SINDBEBIDAS/MG, 
do Sindicato das Indústrias de Explosivos no Estado 
de MG (SINDIEMG) e da Associação das Empresas 
Brasileiras de Software e Serviços de Informática (AS-
SESPRO NACIONAL) sobre a importância da Lei Ge-
ral das Micro e Pequenas Empresas para o segmento 
que representam”. 

REQUERIMENTO Nº 41/05 – Do Sr. Carlos Melles – que 
“requer a realização de audiência pública destinada a 
ouvir os Senhores Luigi Nese, Haroldo Max e Maurí-
cio Mugnaini, Presidentes, respectivamente, da CNS 
– Confederação Nacional de Serviços, da Cooperativa 
Mista Agropecuária de Orizona/GO e da FENAINFO 
– Federação Nacional das Empresas de Informática, 
sobre a importância da Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas para o segmento que representam”. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 203, DE 1991, 
QUE “DISPÕE SOBRE O ACONDICIONAMENTO, 

A COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E A 
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE  

SERVIÇOS DE SAÚDE”. 

LOCAL: Plenário 11 do Anexo II. 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Deliberação de requerimentos; e
Eleição dos Vice-Presidentes da Comissão. 

Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 4/05 – Do Sr. Luciano Zica – que 
“solicita que sejam convidados os Doutores Darci Cam-
pani , Coordenador do Comitê de Resíduos Sólidos da 
ABES/ RS, e José Maria Mesquita, Coordenador do 
Comitê Nacional de Resíduos Sólidos da ABES, Pro-
fessor Doutor Nicolau da Universidade Federal de San-

ta Catarina, Silvano Silvério presidente da ASSEMAE 
para ouvida em audiência pública objetivando expor 
suas considerações aos Projetos de Lei que tratam da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos”. 

REQUERIMENTO Nº 5/05 – Do Sr. Luciano Zica – que 
“solicita que sejam convidados os Doutores Waldir 
Bizzo, Professor Doutor da Engenharia Mecânica da 
UNICAMP, Ricardo Garcia do Departamento de Meio 
da Federação das Indústrias de São Paulo, Titan de 
Lima, Gestor Ambiental e especialistas em Gestão de 
Resíduos Sólidos, João José Azevedo, Engenheiros 
Civil ex- Coordenador de resíduos sólidos da Prefei-
tura de São Paulo, para ouvida em audiência pública 
objetivando expor suas considerações aos Projetos 
de Lei que tratam da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos”. 

REQUERIMENTO Nº 6/05 – Do Sr. Luciano Zica – que 
“solicita que sejam convidados os Doutores André Vil-
lena, Coordenador do Compromisso Empresarial para 
Reciclagem CEMPRE, Caio Magri do Instituto Ethos, 
Theia Magalhães do Fórum Nacional Lixo e Cidadania, 
Beth Grimberg do Instituto Polis, para ouvida em au-
diência pública objetivando expor suas considerações 
aos Projetos de Lei que tratam da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos”. 

REQUERIMENTO Nº 7/05 – Do Sr. Leonardo Mattos 
– que “requer a realização de Audiência Pública afim 
de debater a importação de pneus usados e seus efei-
tos ao meio ambiente”. 

REQUERIMENTO Nº 8/05 – Do Sr. Leonardo Mattos 
– que “requer a realização de Audiências Públicas a 
fim de debater o lançamento de resíduos domésticos 
e industriais nas águas do rios brasileiros”. 

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”. 

LOCAL: Plenário 16 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 

Definição do Roteiro de Trabalho e deliberação de 
Requerimentos. 

Requerimentos: 

REQUERIMENTO Nº 3/05 – Do Sr. Alex Canziani – que 
“requer a realização de reunião de audiência pública 
da Comissão, com as presenças do Ministro de Esta-
do do Turismo, do Presidente do Fórum Nacional de 
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Secretários de Turismo, do Presidente da Associação 
Brasileira de Municípios Turísticos e do Presidente do 
BNDES”. 

REQUERIMENTO Nº 4/05 – Do Sr. Alex Canziani – que 
“requer a realização de reunião de audiência pública 
da Comissão, com as presenças do Presidente do 
Conselho Nacional de Turismo, do Presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Bacharéis de Turismo – ABBTUR 
– e do Diretor do Núcleo de Turismo da Universidade 
de Brasília”. 

AVISO 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 28-10-05 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.377/03 – do Sr. Carlos Eduardo 
Cadoca – que “dispõe sobre linhas de crédito federais 
direcionadas às atividades turísticas que menciona e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado ALEX CANZIANI. 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 
4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA COMISSÃO  
ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E  

ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS  
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE, QUE “APROVA 

O PLANO NACIONAL DE JUVENTUDE E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

LOCAL: Plenário 14 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Audiência pública. Tema: “Desenvolvimento da Cidada-
nia e Organização Juvenil – formação da cidadania”. 
Convidada: 
REGINA NOVAES, Professora da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro; 

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A  
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 

6485, DE 2002, QUE “INSTITUI O ‘AUXILIO  
ADOÇÃO’ PARA O ABRIGO FAMILIAR DE CRIAN-

ÇAS INTERNADAS EM ORFANATOS, E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. (PL nº 1756/03  

APENSADO) 

LOCAL: Plenário 14 do anexo II 
HORÁRIO: 16h 

REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Audiência pública com os seguintes convida-
dos: 
Dr. EDUARDO REZENDE MELO, Juiz de Direito e vice-
Presidente da Associação Brasileira de Magistrados e 
Promotores da Infância e da Juventude; e
-Sra. IRINA KARLA BACCI, Presidente da INOVA – As-
sociação de Famílias GLTTB;
TEMA: “Novos arranjos familiares: a homoparentali-
dade e a adoção”
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO  
DESTINADA A “INVESTIGAR O TRÁFICO DE ANI-
MAIS E PLANTAS SILVESTRES BRASILEIROS, A 

EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO ILEGAL DE  
MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS”. 

LOCAL: Plenário 7 do Anexo II 
HORÁRIO: 14h30min 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A – Audiência Pública: 
Tema:
Depoimentos sobre fatos relacionados com o objeto 
de investigação desta CPI.
Testemunhas:
Sr. DAN ÉRICO LOBÃO – Servidor da CEPLAC/MAPA, 
em Itabuna/BA; e
Sr. MARCO ANTÔNIO RAPOSO NASCIMENTO – Pre-
sidente da Associação Brasileira de Archetários – ABA, 
em Domingos Martins/ES. 
B – Requerimento: 
REQUERIMENTO Nº 151/05 Do Sr. Sarney Filho – que 
“requer a realização de diligência no Estado do Ma-
ranhão”. 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES  
PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA ÀS COMIS-
SÕES 
EM 25/10/2005: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
ATO DE CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE CON-
CESSÃO DE EMISSORA DE RÁDIO E TELEVISÃO 
Nº 749/2005 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.938/2005 
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
468/2005 

Comissão de Defesa do Consumidor: 
PROJETO DE LEI Nº 5.891/2005 

Comissão de Desenvolvimento Urbano: 
PROJETO DE LEI Nº 1.226/1995 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 6.046/2005 

Comissão de Finanças e Tributação: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 256/2005 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 5.980/2005 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 1.949/1999 
PROJETO DE LEI Nº 1.841/2003 
PROJETO DE LEI Nº 2.669/2003 
PROJETO DE LEI Nº 5.910/2005 
PROJETO DE LEI Nº 5.986/2005 
PROJETO DE LEI Nº 5.987/2005 
PROJETO DE LEI Nº 5.999/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.029/2005 
PROJETO DE LEI Nº 6.044/2005 

Comissão Especial destinada a proferir parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 536-A, de 
1997, do Sr. Valdemar Costa Neto, que “modifica o 
artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias” (estabelecendo que a União comple-
mentará os recursos dos Fundos de Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério, de modo a que seja 
atingido o valor mínimo por aluno definido nacio-
nalmente e não haja redução do gasto por aluno do 
ensino fundamental que foi praticado até dezembro 
do ano de 1997, em cada Município, Estado ou DF, 
alterando a nova Constituição Federal).: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 
415/2001 

Comissão Especial destinada a proferir parecer 
ao Projeto de Lei Complementar nº 123, de 2004, 
que “regulamenta o parágrafo único do art. 146 e 
o inciso IX do art. 170 da Constituição Federal e dá 
outras providências” (Apensados: PLP nº 210/04 e 
outros).: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 299/2005 

(Encerra-se a sessão às 20 horas e 30 
minutos.)

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO WAGNER LAGO NO PERÍODO 
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 239, REALIZADA EM 6 DE 
SETEMBRO DE 2005 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. WAGNER LAGO (PP – MA. Como Líder. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, ontem estivemos na tribuna para tratar de 
denuncismos. Hoje trataremos do mesmo assunto, mas 
com foco diferente. 

A BR-316, no trecho compreendido entre Zé Chi-
cão, perto de Vitorino Freire, e Santa Luzia, tem uma 
extensão de 200 quilômetros. Esse trecho, que atraves-
sa os Municípios de Santa Inês, Bom Jardim, Zé Doca 
e Santa Luzia do Paruá, está absolutamente impraticá-
vel, sem condições mínimas de trafegabilidade.

Recebi há pouco, em meu gabinete, a visita do 
Prefeito de Bela Vista do Maranhão, que lamentou mui-
to essa situação. O Município, situado depois de Pio 
XII e antes de Santa Inês, faz parte daquele trecho. 
O Prefeito José Augusto Veloso veio a Brasília tratar 
de interesses do Município e solicitar meu intermédio 
junto ao Ministro dos Transportes, que já recebeu, há 
meses, uma comitiva de Senadores, Deputados Es-
taduais, Deputados Federais e Prefeitos da região, 
mas absolutamente nada foi feito para solucionar o 
problema.

Temos dirigido apelos ao Ministro dos Transportes, 
de forma ostensiva, não só em relação aos 200 quilô-
metros impraticáveis da BR-316. A ponte do Estreito 
dos Mosquitos, que liga a Capital do Maranhão, São 
Luís, ao continente, única via rodoviária, está interdita-
da. O trânsito mais pesado teve de ser desviado para 
a ponte ferroviária da Vale e da RFFSA. Pois bem, até 
hoje o reparo dessa ponte não foi concluído.

Parlamentares de vários Estados têm vindo à tri-
buna reclamar insistentemente quanto à precariedade 
da malha rodoviária. Da malha ferroviária, nem se fala. 
Esta só diminuiu nos últimos 50 anos. 

Para concluir, Sr. Presidente, observo que há gran-
de preocupação por parte de expressivas lideranças 
desta Casa que não diz respeito à raiz do problema. 
De fato, a origem é o pagamento da dívida do País, 
que aumenta a cada dia. O Governo tem de aumentar 
o superávit primário para agradar a banca internacio-
nal. E o Parlamento não faz auditoria da dívida, como 
é determinado pela Constituição de 1988, de ano em 
ano. Há 15 anos não cumpre essa exigência. Mas não 
vejo preocupação das lideranças com essa questão, 
que é fundamental para o País. Elas têm preferido a 
caça às bruxas, o caminho fácil do denuncismo. 
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Esta Casa, como eu disse ontem, está apurando 
todas as denúncias. Mas é preciso também, Sr. Presi-
dente – e temos certeza de que isso ocorrerá –, que 
se dê velocidade aos trâmites, para que as questões 
fundamentais do País não fiquem paralisadas, como 
são a auditoria e o questionamento da dívida pública, 
além da reforma político-partidária. Não! O que muitos 
querem é correr atrás de A, B ou C, para saber quem 
vai ser destituído do mandato. 

O povo brasileiro, Sr. Presidente, precisa de res-
postas para todas as denúncias e a Câmara dos Depu-
tados tem feito isso por meio das CPIs. Temos de apu-
rar, mas deve haver agilidade nesse processo, senão 
iremos até o fim do mandato tratando de denúncias, 
com ou sem fundamento, que atropelam o princípio 
constitucional da presunção da inocência. Ao averigua-
rem qualquer acusação, quem falou mal de qualquer 
Deputado, seja na esquina, no boteco ou no bar, pare-
ce que querem promover um espetáculo na mídia. Sr. 
Presidente, assim este País não vai a lugar algum! 

É evidente que questões éticas têm de ser tra-
tadas com prioridade, para que o Parlamento possa 
dar uma resposta à Nação, que está angustiada com 
os últimos acontecimentos, com tanta corrupção. Na 
verdade, o povo brasileiro deseja a melhora de sua 
condição de vida, o resgate da soberania nacional 
comprometida com a subserviência e com a genufle-
xão do País frente aos ditames do capital espoliador. 
Com isso, sim, as grandes lideranças deveriam estar 
preocupadas e, juntas, poderiam encontrar uma solu-
ção política que agasalhe em sua atuação os desejos 
maiores do povo brasileiro.

Era o que tinha a dizer.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO WAGNER LAGO NO PERÍODO 
DESTINADO AO PEQUENO EXPEDIENTE 
DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 269, REALIZADA EM 29 DE 
SETEMBRO DE 2005 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:

O SR. WAGNER LAGO (PP – MA.) – Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o evento político de 
ontem, a que esta Casa e a Nação assistiram, foi uma 
evidência da consolidação democrática da nossa ins-
tituição, a Câmara dos Deputados.

O debate então travado pelos mais diferentes 
candidatos à Presidência da Casa foi realizado de 
forma democrática, livre, descontraída, em evento que 
poderíamos chamar de festa democrática.

Aproveitamos esta oportunidade para desejar 
êxito ao novo Presidente Aldo Rebelo, figura respei-
tada no quadro político nacional, que já se houve bem 

como Ministro do atual Governo e tem uma biografia 
de luta em defesa dos interesses nacionais.

É importante restabelecermos o cronograma de 
sua atribuição constitucional, que é legislar. É preciso 
voltarmos imediatamente à normalidade institucional 
para cumprirmos os nossos deveres constitucionais.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade deste 
pronunciamento para registrar a presença em Brasília 
de dezenas de Prefeitos do meu Estado, o Maranhão, 
os quais vieram juntar-se à Frente Nacional de Pre-
feitos, que está pressionando politicamente as autori-
dades monetárias deste País, bem como os Poderes 
Executivo e Legislativo.

Só teremos democracia neste País na medida 
em que os Municípios forem respeitados e que a cida-
dania, que está em cada um deles, tiver condição de 
ser exercida. Todas  as carências do cidadão – escola, 
infra-estrutura, emprego –, estão no Município. A porta 
do Prefeito e dos Vereadores são a primeira instância 
do Poder Público, onde batem aqueles que estão ne-
cessitados de algum serviço de natureza pública.

Portanto, Sr. Presidente, queremos desta tribuna 
assumir o compromisso com os Prefeitos do Brasil, 
especialmente os do nosso Estado, na defesa do au-
mento de 1% do Fundo de Participação dos Municípios. 
Também queremos dirigir um apelo às autoridades 
monetárias, para que abram essa caixa-preta e nos 
mostrem a verdade. É preciso que haja transparência 
nos repasses constitucionais. Todo o Brasil reclamou, 
no último repasse, do definhamento daqueles recursos 
tão necessários às obras e aos serviços públicos.

Sr. Presidente, não há democracia sem Municí-
pio forte, onde estão, repito, as carências do cidadão 
brasileiro.

Cumprimento os Prefeitos brasileiros, em espe-
cial os do Maranhão, e me coloco à disposição de to-
dos os seus pleitos. Sou municipalista não apenas no 
discurso, mas também na prática. Os Municípios pre-
cisam dar demonstração de força e exigir o aumento 
dos repasses constitucionais, que já foram maiores que 
os atuais. Dessa forma, os munícipes deixarão de ser 
pedintes, de vir mendigar do Presidente aquilo que é 
direito de todos os cidadãos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO LUIZ BASSUMA NO PERÍODO 
DESTINADO AO GRANDE EXPEDIENTE DA 
SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS Nº 282, REALIZADA EM 18 
DE OUTUBRO DE 2005 – RETIRADO PELO 
ORADOR PARA REVISÃO:
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O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, Inocêncio Oliveira, no último do-
mingo, em Natal, no Rio Grande do Norte, foi rea-
lizada mais uma Caminhada pela Paz conduzida 
pelo Movimento Nacional Paz pela Paz. No domin-
go retrasado, essa manifestação ocorreu em João 
Pessoa, Paraíba. 

Em ambas as cidades, mais de 40 mil pessoas 
festejaram nas ruas o importante momento em que a 
sociedade brasileira votará “sim”, tenho certeza, no 
referendo do dia 23 de outubro, dando um fim, um bas-
ta à cultura da morte e da violência, que durante 500 
anos gerou o tenebroso indicador de que o Brasil é o 
País que mais mata na face da Terra. Teremos agora 
essa grande oportunidade. 

Sr. Presidente, na cidade onde vivo, Salvador, 
na Bahia, a pesquisa de opinião pública demonstrou 
que 60% da população é a favor do “sim”, vota pela 
vida; 30% declaram o voto “não”; e o restante ainda 
está indefinido. 

O Congresso delegou à sociedade a chance 
desse referendo. Em nenhum momento da vida uma 
arma jamais defende ninguém. Arma é morte. Arma é 
para atacar e matar. 

Pela cultura da paz neste País votemos “sim” no 
próximo domingo.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR. 
DEPUTADO LUIZ BASSUMA NO PERÍODO 
DESTINADO À ORDEM DO DIA DA SESSÃO 
ORDINÁRIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Nº 282, REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO 
DE 2005 – RETIRADO PELO ORADOR PARA 
REVISÃO:

O SR. LUIZ BASSUMA (PT – BA. Pela ordem.) 
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cidadãs e 
cidadãos que nos assistem, pesquisa recente aponta 
que, felizmente, na cidade de Salvador, onde resido, 
o povo deverá votar “sim” no referendo do próximo 
domingo, dia 23. Dessa forma, será dado um basta 
definitivo à cultura da morte e da violência.

O jornal O Globo foi muito feliz ao expor em 
matéria de primeira página – e, com isso, deu grande 
contribuição à nossa campanha – mais um dos 50 
acidentes com arma de fogo que acontecem todos 
os dias no Brasil. O caso mostrado é o de um es-
tudante de 15 anos assassinado “acidentalmente”, 
entre aspas, por arma de fogo. Ele levou um tiro na 
escola. Segundo a mãe, morreu enquanto escrevia 

com uma caneta. Um colega levou a arma do pa-
drasto para a escola a fim de testá-la ou de fazer 
uma brincadeira, e mais uma vida foi ceifada pela 
violência. Jamais uma arma, em lugar nenhum do 
mundo e na história da humanidade, serviu para 
defesa. Arma só serve para matar. A defesa é feita 
por outras formas.

Temos esperança de que não prevaleça a 
tática da desinformação e do terrorismo adotado 
na campanha do “não” e que os cidadãos do Bra-
sil façam a sua opção com consciência no dia 23, 
elegendo o “sim”, para construirmos uma cultura 
de paz no País.

No último fim de semana, em Natal, Rio Grande 
do Norte, mais de 40 mil pessoas foram às ruas em 
mais uma Caminhada pela Paz, coordenada pelo Mo-
vimento Nacional Paz pela Paz.

A propósito, Sr. Presidente, registro a realização 
de produtiva reunião da Frente Parlamentar em Defesa 
da Vida, da qual sou Coordenador e que conta com 
mais de 70 integrantes desta Casa, com o Presidente 
da Comissão de Seguridade Social, Deputado Dr. Be-
nedito Dias, e com o Presidente da Casa, Deputado 
Aldo Rebelo. 

Tratamos na oportunidade de matéria muito mais 
grave e polêmica do que a questão das armas. Refiro-
me ao aborto, um crime que se comete contra alguém 
que sequer pode se defender. Amanhã, entrarão em 
pauta mais de 12 projetos de lei sobre o assunto que 
tramitam na Casa há anos.

Temos de unir forças, porque, neste momento, as 
trevas agem no sentido de, em nome de uma pseu-
dogarantia de a mulher preservar seu direito à vida, 
que é legítimo, estabelecer no País o direito de assas-
sinar. Temos a convicção de que o assunto deve ser 
resolvido em plebiscito – e há proposta nesse sentido 
tramitando na Casa.

Muitos companheiros e companheiras do meu 
Estado da Bahia acreditam que é o Governo que está 
promovendo o referendo do desarmamento, trata-se, 
porém, de decisão do Congresso Nacional – e foi gran-
de o lobby de empresas que ganham fortunas com o 
comércio de armas. 

A legalização do aborto não pode ser discutida 
no País apenas por meia dúzia de Parlamentares ou 
por 513 Deputados e Deputadas, por mais legítimos 
que sejam. É preciso que toda a sociedade brasileira 
se pronuncie sobre o assunto em plebiscito.

Muito obrigado.
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PARECERES

PROJETO DE LEI Nº 3.213-A, DE 2000 
(Do Sr. Bispo Rodrigues)

Acrescenta o art. 109-A à Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997; tendo parecer da 
Comissão de Defesa do Consumidor, pela 
aprovação deste, e dos de nºs PL 4003/2001, 
4027/2001, 4032/2001, 4069/2001, 4239/2001, 
4272/2001, 4444/2001, 4638/2001, 4779/2001, 
5415/2001, 6293/2002, 6375/2002, 6532/2002, 
272/2003, 642/2003, 1177/2003, 2767/2003, 
3400/2004, 3830/2004, 4312/2004, 4434/2004, 
4756/2005, 4861/2005, 5515/2005, 5523/2005, 
apensados, com substitutivo (relator: DEP. 
LUIZ BITTENCOURT).

Despacho: Ás Comissões de Defesa 
do Consumidor, de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática; e de Constituição e 
Justiça e de Cidadania (Art. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.213, de 2000, de autoria 
do Deputado Bispo Rodrigues, propõe a inclusão de 
artigo na Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que 
“dispõe sobre a organização dos serviços de teleco-
municações, a criação e funcionamento de um órgão 
regulador e outros aspectos institucionais, nos termos 
da Emenda Constitucional nº 8, de 1995.”

O dispositivo que se deseja acrescentar trata de 
obrigar as empresas concessionárias dos serviços de 
telefonia, fixa ou móvel, a fornecer ao consumidor ex-
trato detalhado das ligações efetuadas, contendo, no 
mínimo, a data e hora de realização da ligação, a sua 
duração, o número chamado, a cidade, estado ou país 
de destino e o respectivo custo.

Foram apensados 25 (vinte e cinco) projetos de 
lei ao principal, os quais comentaremos agrupados 
por semelhança.

Os Projetos de Lei nº 4.003, de 2001, do Depu-
tado Nelson Pellegrino, nº 4.027, de 2001, do Deputado 
Fernando Coruja, nº 4.032, de 2001, do Deputado Lin-
coln Portela, nº 4.069, de 2001, da Deputada Socorro 
Gomes, nº 4.779, de 2001, do Deputado Couraci So-
brinho, nº 5.415, de 2001, do Deputado Pompeu de 
Matos, nº 6.532, de 2002, do Deputado Inácio Arruda, 
nº 272, de 2003, do Deputado Chico Alencar, nº 642, 

de 2003 do Deputado Elimar Máximo Damasceno, nº 
1.177, de 2003, do Deputado Colbert Martins, nº 2.767, 
de 2003, do Deputado Milton Monti, nº 3.830, de 2004, 
nº 4.312, de 2004, ambos do Deputado Carlos Nader, 
nº 4.434, de 2004, da Deputada Juíza Denise Frossard, 
e nº 5.515, de 2005, do Deputado Jorge Gomes, tratam 
a questão de forma semelhante ao principal, propondo, 
em essência, a mesma obrigação das empresas pres-
tadoras de serviços de telefonia em detalhar as contas 
faturadas para seus usuários. A diferença está em que 
a maioria destes projetos, ao invés de alterarem a lei 
específica que trata do assunto, propõem uma nova 
lei para regulamentar a questão.

Os Projetos de Lei nº 4.444, de 2001, do Deputado 
Rubens Furlan, e nº 4.638, de 2001, do Deputado João 
Herrmann Neto, têm objetivos na mesma linha do prin-
cipal, inclusive propondo alterar-se a Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997, diferenciando-se apenas quanto 
à localização dentro dessa lei, mas propriamente onde 
seria incluído o artigo com a nova disposição. 

Os Projetos de Lei nº 4.272, de 2001, do Deputado 
Iédio Rosa, e nº 5.523, de 2005, do Deputado Neuton 
Lima, propõem que seja disponibilizado o detalhamento 
da conta para os usuários da modalidade “pré-paga” 
da telefonia celular. No mesmo sentido, o Projeto de 
Lei nº 4.756, de 2005, do Deputado Almir Moura obri-
ga detalhamento da conta de celulares “pré-pagos”, 
além de exigir que também sejam demonstrados os 
impostos incidentes.

O Projeto de Lei nº 4.239, de 2001, do Deputado 
Dr. Hélio, propõe que as empresas de telefonia dispo-
nibilizem meios e equipamentos necessários para o 
acompanhamento em tempo real, pelo usuário, dos 
gastos com o serviço utilizado. O Projeto de lei nº 
4.861, de 2005, de autoria do Deputado João Caldas, 
contém elementos que o tornam similar ao projeto de 
lei comentado neste parágrafo, com complemento de 
que haja detalhamento nas informações fornecidas 
aos usuários. 

0 Projeto de Lei nº 6.293, de 2002, do Deputado 
Clementino Coelho, cria a obrigatoriedade das empre-
sas de telefonias fixa e móvel oferecerem aos usuá-
rios, em caráter opcional, terminal com capacidade de 
armazenamento de dados relativos a mil chamadas. 
Determina, também, que as empresas fabricantes 
de equipamentos de aparelhos telefônicos devem, a 
partir de janeiro de 2006, suprir o mercado com pelo 
menos um modelo com a capacidade de armazena-
mento estabelecida.

O Projeto de Lei nº 6.375, de 2002, do Depu-
tado Sérgio Novais, estabelece, na nova redação que 
pretende para o art. 5º da Lei nº 9.472/97, a obriga-
toriedade de as operadoras manterem, pelo prazo 



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51621 

mínimo de um ano, registros detalhados de todas as 
chamadas realizadas, além de determinar que o envio 
de fatura sem detalhamento não obriga o pagamento 
pelo usuário.

O Projeto de Lei nº 3.400, de 2004, do Deputado 
Ivan Valente, pretende determinar que as operadoras 
tornem acessíveis, aos assinantes, informações atu-
alizadas sobre os valores dos serviços utilizados no 
período de apuração, assim como de débitos anterio-
res. Objetiva, também, obrigá-las a incluírem as infor-
mações detalhadas sobre as chamadas realizadas na 
fatura mensal enviada aos assinantes.

O projeto não recebeu emendas e cabe-nos, 
nesta Comissão de Defesa do Consumidor, analisar 
a questão no que tange à defesa do consumidor e às 
relações de consumo.

II – Voto do Relator

O assunto do projeto sob comento e seus apensos 
é de interesse do consumidor dos serviços de telefo-
nia fixa e móvel. Não obstante grande parte das em-
presas já estar fornecendo contas detalhadas a seus 
clientes e isto ser um direito protegido pelo Código de 
Defesa do Consumidor, o caráter formal e legal de tal 
determinação a torna obrigatória e deixa de ficar a 
emissão de conta detalhada ao sabor da vontade dos 
administradores de tais concessionárias ou quando da 
solicitação do usuário.

A análise do projeto de lei em comento e daque-
les a ele apensados revela que todos são derivações 
da idéia na contida na proposição principal com alguns 
aprimoramentos pontuais, pelo que optamos por ofere-
cer um Substitutivo, contemplando a proposta original 
e os aprimoramentos sugeridos. A melhor forma é, ao 
nosso ver, alterar a legislação específica já existente, 
Lei nº 9.472, de 1997, pois parece-nos a forma mais 
adequada de realizar as modificações e incrementos 
propostos.

Diante do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.213, de 2000, e dos Projetos de 
Lei nº 4.003, de 2001, nº 4.027, de 2001, nº 4.032, de 
2001, nº 4.069, de 2001,nº 4.239, de 2001, nº 4.272, 
de 2001, nº 4.444, de 2001, nº 4.638, de 2001 e nº 
4.779, de 2001, n° 5.415, de 2001, n° 6.293, de 2002, 
6.375, de 2002, nº 6.532, de 2002, n° 272, de 2003, n° 
642, de 2003, n° 1.177, de 2003, n° 2.767, de 2003, n° 
3.400, de 2004, nº 3.830, de 2004, nº 4.312, de 2004, 
nº4.434, de 2004, nº 4.756, de 2005, nº 4.861, de 2005, 
nº 5.515, de 2005, e nº 5.523, de 2005, a ele apensa-
dos, na forma do substitutivo em anexo. 

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2005. 
– Deputado Luiz Bittencourt, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 3.213, DE 2000 

(Apensos os PL nº 4.003, de 2001; nº 4.027, de 
2001; nº 4.032, de 2001; nº 4.069, de 2001; nº 4.239, 

de 2001; nº 4.272, de 2001; nº 4.444, de 2001; 
nº 4.638, de 2001; nº 4.779, de 2001; nº 5.415, 

de 2001; nº 6.293, de 2002; nº 6.375, de 2002; nº 
6.532, de 2002; nº 272, de 2003; nº 642, de 2003; 
nº 1.177, de 2003; nº 2.767, de 2003; nº 3.400, de 
2004; 3.830, de 2004; nº 4.312, de 2004, nº 4.434, 
de 2004, nº 4.756, de 2005, nº 4.861, de 2005, nº 

5.515, de 2005, e nº 5.523, de 2005.)

Modifica o inciso IV do art. 3º a Lei nº 
9.472, de 16 de julho de 1997, que “dispõe 
sobre a organização dos serviços de tele-
comunicações, a criação e funcionamento 
de um órgão regulador e outros aspectos 
institucionais, nos termos da Emenda Cons-
titucional nº 8, de 1995”. 

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1º Esta lei modifica a Lei nº 9.472, de 16 de 

julho de 1997, para detalhar as informações que o 
usuário de serviços de telecomunicações tem direto 
de receber da prestadora.

Art. 2º O inciso IV do Art. 3º da Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 3º ...................................................
...............................................................
IV – a informações adequadas sobre as 

condições de prestação dos serviços, suas 
tarifas e preços, com detalhamento, na fa-
tura mensal dos serviços ou documento de 
cobrança, dos seguintes dados relativos às 
chamadas feitas:

data;
horário;
duração;
número do terminal chamado;
localidade do terminal chamado;
valor da tarifa cobrada;
preço cobrado pelo serviço. (NR)”

Art. 3º Acrescente-se a Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, o seguinte art. 109-A:

“Art. 109-A Os consumidores dos servi-
ços de telecomunicações terão direito a acom-
panhar, em tempo real, de seu domicílio, o 
gasto com os serviços utilizados, detalhado 
por uso efetuado, cabendo às prestadoras de 
serviços definir e implantar os procedimentos 
e equipamentos adequados, sem custo para 
os usuários.”
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Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de 60 
(sessenta) dias após a data de sua publicação. 

Sala da Comissão, 20 de setembro de 2005. 
– Deputado Luiz Bittencourt, Relator.

III – Parecer da Comissão
A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-

nião ordinária realizada hoje, aprovouo Projeto de Lei nº 
3.213/2000, o PL nº 4003/2001, o PL nº 4027/2001, o PL 
nº 4032/2001, o PL nº 4069/2001, o PL nº 4239/2001, 
o PL nº 4272/2001, o PL nº 4444/2001, o PL nº 
4638/2001, o PL nº 4779/2001, o PL nº 5415/2001, o 
PL nº 6293/2002, o PL nº 6375/2002, o PL nº 6532/2002, 
o PL nº 272/2003, o PL nº 642/2003, o PL nº 1177/2003, 
o PL nº 2767/2003, o PL nº 3400/2004, o PL nº 
3830/2004, o PL nº 4312/2004, o PL nº 4434/2004, o 
PL nº 4756/2005, o PL nº 4861/2005, o PL nº 5515/2005, 
e o PL 5523/2005, apensados, com substitutivo, nos 
termos do Parecer do Relator, Deputado Luiz Bitten-
court. O Deputado Luiz Ribeiro apresentou voto em 
separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Seabra e Júlio Delgado – Vice-Presi-

dentes, Almeida de Jesus, Ana Guerra, Celso Russo-
manno, Jonival Lucas Junior, José Carlos Araújo, Luiz 
Bittencourt, Marcelo Guimarães Filho, Márcio Fortes, 
Paulo Lima, Pedro Canedo, Robério Nunes, Selma 
Schons, Simplício Mário, Wladimir Costa, João Pau-
lo Gomes da Silva, Max Rosenmann, Neuton Lima e 
Sandro Matos.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO SR. DEPU-
TADO LUIZ RIBEIRO

Encontra-se em exame nesta Comissão de Defesa 
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias o Projeto 
Lei n.º 3.213 de 2000, que acrescenta o art. 109-A À 
Lei n.º 9.472 de 16 de julho de 1997, com o objetivo 
de obrigar as prestadoras de serviços de telefonia a 
fornecer ao consumidor extrato detalhado de todas as 
ligações feitas, inclusive as locais, fornecendo, no míni-
mo, os seguintes dados: a data e hora de realização da 
ligação, a sua duração, o número chamado, a cidade, 
estado ou país de destino e o respectivo custo. Dentro 
do mesmo espírito, foram apresentados e apensados 
os PL’s n.º 4003 de 2001, n.º 4.027 de 2001, n.º 4.032 
de 2001, n.º 4.069 de 2001, n.º 4.239 de 2001, n.º 
4.272 de 2001, n.º 4.444 de 2001, n.º4.638 de 2001 e 
n.º 4.779 de 2001.

Não resta dúvida de que as iniciativas são coe-
rentes com o disposto no Código de Defesa do Con-
sumidor, que em seu artigo 6º, inciso III, estipula que 

um dos direitos básicos do consumidor é a informa-
ção adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem 
como sobre os riscos que apresentem.

Também dentro dessa premissa, a Agência Nacio-
nal de Telecomunicações – ANATEL, por intermédio da 
Resolução n.º 226, de 15 de junho de 2000, promoveu 
adaptação da Norma n.º 23/96 (Critérios para a Elabo-
ração e Aplicação de Planos de Serviço na Prestação 
do Serviço Móvel Celular), onde uma das mudanças 
é exatamente a supressão da expressão mediante o 
pagamento de valor pré – estabelecido pela Conces-
sionária de SMC do item 13.1.2, o que passou a en-
sejar que seja gratuita a emissão de extrato detalhado 
quando requerida pelo usuário para sanar dúvidas a 
respeito da conta de serviços.

Atualmente, a Norma 23/96 dispõe o seguinte 
sobre o conteúdo da conta de serviço móvel celular:

13.1.1. As características de Planos de Serviço 
Alternativos ao qual o Assinante está vinculado, de-
terminarão o grau de detalhamento e as demais infor-
mações que a Concessionária de SMC, a seu critério, 
deverá apresentar na conta de serviços, visando o seu 
satisfatório entendimento.

13.1.2. Será facultado ao usuário, no prazo de até 
3 (três) meses após a data de emissão da conta de 
serviços, solicitar à respectiva prestadora a emissão 
de conta detalhada de serviços.

13.1.3. A Concessionária de SMC, mediante so-
licitação do Assinante, deverá emitir conta detalhada 
contendo, no mínimo, para cada chamada, as seguin-
tes informações:

localidade de origem e destino da chamada;
número chamado;
data e hora e duração da chamada;
valor da chamada.
13.1.4. Após o prazo definido em 13.1.2, o aten-

dimento da solicitação do Assinante será facultativo 
por parte da Concessionária de SMC.

Também está em desenvolvimento na ANATEL, 
proposta de norma para regulamentação do artigo 54 
do Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado 
– STFC, estabelecendo os critérios para elaboração 
do documento de cobrança de prestação dos serviços 
ao assinante por prestadora do STFC nas modalida-
des local, longa distância nacional e longa distância 
internacional.

Abaixo o texto do artigo 54 do Regulamento do 
Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC:

Art. 54. O documento de cobrança apresentado 
pela Prestadora ao Assinante deve corresponder a 30 
(trinta) dias de prestação de serviço e deve discriminar, 
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de maneira detalhada, clara e explicativa, todo e qual-
quer registro relacionado à prestação do serviço no pe-
ríodo, os descontos concedidos, impostos e eventuais 
encargos, conforme regulamentação específica.

Parágrafo único: A cobrança de valores referentes 
a utilização de serviços de valor adicionado, quando 
permitida pela regulamentação, deve ser realizada por 
meio de documento de cobrança que contenha as in-
formações relativas a utilização do STFC e do serviço 
de valor adicionado correspondente, com identificação 
do respectivo provedor.

Portanto, as normas citadas no Projeto Lei n.º 
3.213/00, já estão sendo objeto de regulamentação 
da ANATEL, não sendo necessária a elaboração da 
lei específica sobre o assunto.

Por outro lado, ao analisar a matéria, deve-se 
levar em conta que, apesar de parecer positiva para o 
consumidor, a implementação de tal medida traz em-
butidos alguns problemas de difícil solução em termos 
práticos. Por exemplo: Considerando que a franquia 
mensal concedida pelas operadoras de telefonia fixa 
é de 100 pulsos, o equivalente a 350 minutos de con-
versação e que a duração média de uma chamada é 
de três minutos, chega-se ao resultado de aproximada-
mente 117 ligações mensais. Somente o detalhamento 
destas ligações geraria um extrato de conta bastante 
espesso e de difícil manipulação, mas cerca de 70 % 
dos 40 milhões de usuários de telefonia excedem a 
franquia básica. Multiplicando o número de usuários 
pela média das chamadas dentro da faixa chega-se 
a mais de 4,6 milhões de registros de ligações ou de 
chamadas a serem impressos mensalmente.

Outro ponto a observar é que seria necessário 
adaptar a planta de telefonia para a função de conta-
gem de pulsos discriminada, o que demandaria não 
somente identificar/desenvolver os equipamentos pró-
prios, mas implicaria, também em incorrência de custos 
não previstos nos contratos de concessão.

Vale dizer que ao onerar-se as prestadoras em 
condições não previstas em contrato, abre-se a pers-
pectiva de que estas possam requerer o reequilíbrio 
econômico financeiro, o que poderia implicar em au-
mento de tarifa, cujo impacto negativo terminaria por 
atingir o usuário, ao contrário do que se pretende com 
o projeto.

Há que se considerar também que, a médio pra-
zo, a tendência é de se implementar um sistema de 
cobrança de tarifa “flat”, ou seja, o pagamento de uma 
assinatura básica com direito de uso livre de cobrança 
de pulsos os minutos nas ligações locais.

Enquanto isso não ocorre, a ANATEL, para eli-
minar problemas que identificou em cobranças das 
operadoras, está obrigando-as a realizar auditorias 

em seus sistemas de faturamento e obter certificação 
de entidades especificadas que atestem que as co-
branças estão sendo realizadas dentro de padrões de 
confiabilidade para os usuários.

Sala das sessões, 21 de novembro de 2001. 
– Luiz Ribeiro, PSDB-RJ Deputado Federal.

PROJETO DE LEI Nº 4.582-A, DE 2001 
(Do Sr. Luiz Bittencourt)

Define critérios para instalação de bar-
reiras eletrônicas e equipamentos de fisca-
lização eletrônica de velocidade; tendo pa-
recer da Comissão de Viação e Transportes, 
pela aprovação, com substitutivo (relator: 
DEP. MAURO LOPES).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação E 
Transportes

I – Relatório

Sob exame desta Comissão encontra-se o Projeto 
de Lei nº 4.582, de 2001, que estabelece critérios para 
a instalação de barreiras eletrônicas e equipamentos 
de fiscalização eletrônica de velocidade nas vias. A 
proposição, de autoria do Deputado Luiz Bittencourt, 
ainda determina que tais instrumentos eletrônicos de 
fiscalização sejam precedidos de sinalização vertical 
e horizontal informativa.

De acordo com o proponente, a iniciativa visa a 
dar fim à utilização dos equipamentos eletrônicos de 
fiscalização como meros instrumentos de arrecadação 
para o Estado.

Não foram apresentadas emendas ao projeto. 
É o relatório.

II – Voto do Relator

Os dispositivos constantes dessa proposição nos 
parecem necessários para tirar qualquer dúvida sobre 
onde podem ser implantados e como devem ser sinali-
zados as barreiras e os equipamentos eletrônicos fis-
calizadores de velocidade. Tais medidas não constam 
do Código de Trânsito Brasileiro. Elas são importantes 
para evitar que os usuários das vias sejam pegos de 
surpresa, o que parece ter como objetivo alimentar 
uma reconhecida indústria de multas.

Como tais medidas são matéria inerente ao CTB, 
consideramos que a técnica legislativa usada para a 
proposição deveria seguir o que estabelece a Lei Com-
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plementar nº 95/98, ou seja, considerar a legislação 
correlata existente, a fim de nela inserir-se. No caso, 
os dispositivos apresentados deverão, pois, fazer par-
te da Lei nº 9.503, de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro.

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto 
de Lei nº 4.582, de 2001, na forma do substitutivo em 
anexo. – Deputado Mauro Lopes, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 4.582, DE 2001

Acrescenta artigos, parágrafos ou in-
cisos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, e à Lei nº 10.233, de 10 de junho 
de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta artigos, parágrafos ou 

incisos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, no seu Capítulo 
II, Do Sistema Nacional de Trânsito, no seu Capítulo 
VII, da Sinalização de Trânsito, e no seu Capítulo VIII, 
da Engenharia de Tráfego, Da Operação, da Fiscaliza-
ção e Do Policiamento Ostensivo de Trânsito, e à Lei 
nº 10.233, de 10 de junho de 2001, que, entre outras 
providências, criou a Agência Nacional de Transporte 
Terrestre – ANTT.

Art. 2º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 21...................................................
§ 1º O órgão ou entidade executivo rodo-

viário com circunscrição sobre a via poderá, 
mediante termo aditivo ao contrato de con-
cessão, atribuir à concessionária da rodovia 
a responsabilidade pela instalação e opera-
ção dos aparelhos de fiscalização eletrônica 
de velocidade, devendo o ressarcimento pela 
prestação dos serviços ser fixado no termo 
aditivo e recolhido à conta da concessionária 
pelo agente arrecadador das infrações regis-
tradas. (AC)”

“Art. 80-A Os aparelhos de fiscalização 
eletrônica de velocidade serão obrigatoria-
mente sinalizados, observado o disposto no 
artigo anterior. (AC)”

“Art. 91-A Os aparelhos redutores ele-
trônicos de velocidade somente poderão ser 
instalados em trecho de via no qual haja:

I – entrada ou saída de estabelecimento 
de ensino;

II – área de travessia de pedestre;

III – hospital, quartel de corporação militar 
ou delegacia de polícia nas imediações;

IV – grande incidência de acidentes de 
trânsito, devidamente reconhecidos pela au-
toridade responsável. (AC)”

Art. 3º O inciso XVII do art. 24 da Lei nº 
10.233, de 10 de junho de 2001, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“XVII – exercer, diretamente ou median-
te convênio, as competências expressas nos 
inciso VI e VIII do art. 21 da Lei no 9.503, de 
23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito 
Brasileiro, nas rodovias federais por ela admi-
nistradas. (NR) “

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 1º de setembro de 2003. – 
Deputado Mauro Lopes, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 4.582/01, com substitutivo, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Mauro Lopes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mário Assad Júnior – Presidente, Homero Bar-

reto – Vice-Presidente, Ary Kara, Beto Albuquerque, 
Carlos Santana, Chico da Princesa, Devanir Ribeiro, 
Domiciano Cabral, Eliseu Padilha, Eliseu Resende, 
Giacobo, Hélio Esteves, Jair de Oliveira, Lael Varella, 
Leodegar Tiscoski, Milton Monti, Philemon Rodrigues, 
Telma de Souza, Vittorio Medioli, Wellington Roberto, 
João Tota, Marcello Siqueira, Marcelo Teixeira, Oliveira 
Filho, Pedro Chaves e Silvio Torres.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Mário Assad Júnior, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Acrescenta artigos, parágrafos ou in-
cisos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, e à Lei nº 10.233, de 10 de junho 
de 2001.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei acrescenta artigos, parágrafos ou 

incisos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro, no seu Capítulo 
II, Do Sistema Nacional de Trânsito, no seu Capítulo 
VII, da Sinalização de Trânsito, e no seu Capítulo VIII, 
da Engenharia de Tráfego, Da Operação, da Fiscaliza-
ção e Do Policiamento Ostensivo de Trânsito, e à Lei 
nº 10.233, de 10 de junho de 2001, que, entre outras 
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providências, criou a Agência Nacional de Transporte 
Terrestre – ANTT.

Art. 2º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
passa a vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 21...................................................
§ 1º O órgão ou entidade executivo rodo-

viário com circunscrição sobre a via poderá, 
mediante termo aditivo ao contrato de con-
cessão, atribuir à concessionária da rodovia 
a responsabilidade pela instalação e opera-
ção dos aparelhos de fiscalização eletrônica 
de velocidade, devendo o ressarcimento pela 
prestação dos serviços ser fixado no termo 
aditivo e recolhido à conta da concessionária 
pelo agente arrecadador das infrações regis-
tradas. (AC)”

“Art. 80-A Os aparelhos de fiscalização 
eletrônica de velocidade serão obrigatoria-
mente sinalizados, observado o disposto no 
artigo anterior. (AC)”

“Art. 91-A Os aparelhos redutores ele-
trônicos de velocidade somente poderão ser 
instalados em trecho de via no qual haja:

I – entrada ou saída de estabelecimento 
de ensino;

II – área de travessia de pedestre;
III – hospital, quartel de corporação militar 

ou delegacia de polícia nas imediações;
IV – grande incidência de acidentes de 

trânsito, devidamente reconhecidos pela au-
toridade responsável. (AC)”

Art. 3º O inciso XVII do art. 24 da Lei nº 
10.233, de 10 de junho de 2001, passa a vi-
gorar com a seguinte redação:

“XVII – exercer, diretamente ou median-
te convênio, as competências expressas nos 
inciso VI e VIII do art. 21 da Lei no 9.503, de 
23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito 
Brasileiro, nas rodovias federais por ela admi-
nistradas. (NR) “

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Mário Assad Júnior, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 6.615-B, DE 2002 
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Acrescenta inciso ao art. 20 da Lei n.º 
8.036, de 11 de maio de 1990, para permi-
tir a movimentação da conta vinculada, a 
cada dois anos, nos casos que especifica; 
tendo pareceres: da Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público, pela 
rejeição (relatora: DEP. DRA. CLAIR); e da 
Comissão de Finanças e Tributação, pela 
não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públi-
cas, não cabendo pronunciamento quanto 
à adequação financeira e orçamentária e, 
no mérito, pela rejeição (relator: DEP. VIG-
NATTI).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público Finanças 
e Tributação e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O presente projeto de lei pretende acrescentar 
o inciso XVI ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990, para permitir aos empregados com mais 
de 60 (sessenta) anos ou que reúnam as condições 
necessárias para requerer a aposentadoria junto à 
Previdência Social movimentar, a cada dois anos, a 
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS.

Na Justificação, o Autor assinala que a Lei nº 
8.036 já prevê a possibilidade de saques da conta 
vinculada por aposentadoria, bem como para os tra-
balhadores com idade igual ou superior a setenta 
anos. Argumenta, porém, que essas hipóteses de sa-
que são excessivamente rigorosas e não atendem ao 
trabalhador brasileiro, que ingressa muito jovem no 
mercado de trabalho e, em função dos baixos valores 
da aposentadoria concedida pela Previdência Social, 
mesmo quando adquire os requisitos necessários, não 
se aposenta.

A proposição foi inicialmente distribuída à Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público, 
tendo sido ali rejeitada, na forma do Parecer Vencedor, 
de autoria da Dep. Dra. Clair, contra o voto em separado 
do Relator original, Dep. Arnaldo Faria de Sá. Conside-
rou aquela Comissão que, não obstante as judiciosas 
considerações do Relator, deve-se adotar um cuidado 
especial na análise das propostas que tenham por fi-
nalidade a movimentação da conta vinculada, uma vez 
que o FGTS tem por objetivo precípuo a aplicação de 
recursos em programas de desenvolvimento urbano 
e em políticas setoriais de habitação popular, sanea-
mento básico e infra-estrutura urbana.
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Na Comissão de Finanças e Tributação, a matéria 
deverá ser examinada quanto à adequação orçamen-
tária e financeira e também quanto ao mérito. Aberto 
o prazo regimental de 5 (cinco) sessões para a apre-
sentação de emendas, a partir de 6 de junho de 2005, 
não foram recebidas emendas nesta Comissão.

II – Voto do Relator

O Projeto de Lei nº 6.615, de 2002, foi distribuído 
a esta Comissão para pronunciar-se quanto à compa-
tibilidade e adequação orçamentária e financeira da 
matéria e quanto ao mérito.

A Norma Interna da Comissão de Finanças e 
Tributação, ao dispor sobre o assunto, define que o 
exame de compatibilidade ou adequação se fará por 
meio da análise da conformidade das proposições com 
o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, o 
orçamento anual e as normas pertinentes a eles e à 
receita e despesa públicas.

As disposições do projeto de lei giram em tor-
no dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, que não figura na lei orçamentária. 
Os depósitos efetuados pelas empresas integram um 
Fundo unificado de reservas, com contas individu-
alizadas em nome dos trabalhadores e, como tal, 
não integram o patrimônio público. Os saques podem 
ocorrer em razão de demissão sem justa causa, de 
aposentadoria ou morte do trabalhador, dentre outras 
possibilidades. Por outro lado, os recursos do Fundo, 
enquanto não sacados, propiciam o financiamento de 
habitações e investimentos em saneamento básico e 
infra-estrutura urbana.

No âmbito da lei orçamentária anual de 2005 (Lei 
nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005), o projeto não traz 
implicações orçamentárias ou financeiras, por discipli-
nar a movimentação de recursos que não transitam no 
orçamento da União.

No que se refere à Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias para 2005 (Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 
2004) e ao PPA 2004-2007 (Lei nº 10.933, de 11 de 
agosto de 2004), as disposições previstas no projeto 
de lei sob análise não conflitam com as normas nele 
traçadas.

Não há, pois, qualquer implicação do projeto de 
lei em aumento da despesa ou diminuição da receita 
pública, o que dispensa o pronunciamento desta Comis-
são quanto à adequação orçamentária e financeira.

Com relação ao mérito, não obstante as conside-
rações do autor a respeito das dificuldades do traba-
lhador brasileiro para alcançar a aposentadoria, vimos 
concordar com a posição da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público no sentido de que 
se deva examinar com muito critério as propostas de 

movimentação da conta vinculada do FGTS, tendo em 
vista que seus recursos são aplicados em programas 
de desenvolvimento urbano, em saneamento básico, 
habitação popular e infra-estrutura urbana.

No caso em apreciação, assinalamos que com 
a elevação da expectativa de vida dos brasileiros, es-
pecialmente daqueles de maior renda, a hipótese de 
movimentação da conta vinculada proposta pelo projeto 
de lei pode vir a constituir, no futuro, uma sangria sig-
nificativa nos recursos do fundo, vindo a comprometer 
seriamente os programas sociais que ele financia.

Por outro lado, há que se considerar que, embora 
pareçam semelhantes, são distintas as situações do tra-
balhador que se aposenta e daquele que simplesmente 
completa 60 (sessenta) anos e continua trabalhando, 
mesmo cumpridos os requisitos para a aposentado-
ria. O trabalhador, ao se aposentar pela Previdência 
Social, sofre significativa perda de renda: o benefício 
da aposentadoria é menor que o salário da atividade, 
há perda do vale-transporte, do auxílio-alimentação, 
de outros benefícios ofertados pelo empregador e da 
possibilidade de prestar horas-extras. A movimentação 
da conta vinculada tem, pois, a finalidade de ajudar o 
trabalhador aposentado a reequilibrar sua situação fi-
nanceira para a nova fase de sua vida econômica. Não 
é este o caso do trabalhador que simplesmente com-
pleta 60 (sessenta) anos ou que se habilita à aposen-
tadoria mas não exerce o direito, porquanto continua 
ele a auferir o mesmo salário e a receber os mesmos 
benefícios. Assim, não vemos a injustiça que o proje-
to de lei pretende corrigir, beneficiando o trabalhador 
nesta última circunstância, uma vez que as duas situ-
ações não se equiparam. 

Em face do exposto, somos pela não implicação 
do PL nº 6.615, de 2002, em aumento da despesa 
ou diminuição da receita pública, não cabendo pro-
nunciamento quanto aos aspectos financeiros e orça-
mentários públicos, e, quanto ao mérito, votamos por 
sua rejeição.

Sala da Comissão, 02 de setembro de 2005. 
– Deputado Vignatti, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu,unanimemente, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminui-
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo 
pronunciamento quanto à adequação financeira e or-
çamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de 
Lei nº 6.615-A/02, nos termos do Parecer do relator, 
Deputado Vignatti.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
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Geddel Vieira Lima,Presidente; Eduardo Cunha, 
Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss, Vice-Presidentes; 
Coriolano Sales, Delfim Netto, Enivaldo Ribeiro, Félix 
Mendonça, Fernando Coruja, Francisco Dornelles, 
Gonzaga Mota, João Magalhães, José Carlos Macha-
do, José Militão, José Pimentel, Luiz Carreira, Moreira 
Franco, Nazareno Fonteles, Pauderney Avelino, Pedro 
Novais, Silvio Torres, Vignatti, Virgílio uimarães, Wasny 
de Roure, Antonio Cambraia, Beto Albuquerque, Eliseu 
Padilha, João Batista e Nelson Bornier. 

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 6.865-B, DE 2002 
(Do Sr. Sérgio Miranda)

Dispõe sobre a composição de itens 
de preços na cesta de serviços de teleco-
municações e dá outras providências; ten-
do pareceres da Comissão de Defesa do 
Consumidor, pela aprovação (relator: DEP. 
CELSO RUSSOMANNO) e da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática, pela aprovação, com substitutivo 
(relatora: DEP. LUIZA ERUNDINA).

Despacho: Às Comissões de Defesa do 
Consumidor ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática; e Constituição e Justiça e 
De Cidadania (Art. 54

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

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

O Deputado SÉRGIO MIRANDA oferece à Casa 
o Projeto de Lei nº 6.865, de 2002, com o intuito de 
modificar os critérios previstos para a aplicação de um 
redutor aos índices de produtividade que define, esta-
belecendo assim um limite aos ganhos de produtivida-
de das empresas prestadoras do Serviço de Telefonia 
Fixa Comutada. 

A proposta foi enviada a esta Comissão para 
exame, consoante o disposto no art. 32, inciso III, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Trans-
corrido o prazo regimental de cinco sessões, não foram 
apresentadas emendas à mesma. 

É o relatório 

II – Voto da Relatora

A iniciativa do nobre Deputado SÉRGIO MIRAN-
DA configura-se como uma oportuna restrição aos re-
ajustes das tarifas do STFC. 

Observamos, de fato, ano após ano, a outorga 
pelo órgão regulador de índices de reajuste que, em 
vista das disposições contratuais vigentes, acabam 
por propiciar ganhos sistematicamente superiores à 
inflação.

Trata-se de privilégio abusivo em uma economia 
que, em geral, encontra-se desindexada. A Justiça 
tem proferido, em mais de uma oportunidade, senten-
ças favoráveis à manutenção das cláusulas vigentes, 
obrigando o Executivo a retroceder em suas tentativas 
de propiciar um ajuste mais equânime. No entanto, a 
evolução das tarifas praticadas torna patente que os 
contratos de concessão são desequilibrados em sua 
equação econômica, e leoninos ao estabelecer as 
condições de negociação entre as partes. Favorecem 
em demasia o concessionário e deixam o Estado e 
os consumidores impotentes para negociar ajustes 
mais realistas. 

Um dos efeitos perniciosos desses reajustes é o 
afastamento do consumidor de baixa renda. De fato, 
este não logra fazer uso do STFC, mesmo que perma-
necendo dentro dos níveis de franquia de pulsos as-
sociados à assinatura básica, em vista dos crescentes 
valores desta. Mais ainda, ao se adotar a medida de 
pulso em lugar de minuto para o consumo, tende-se 
a confundir o usuário, impedindo que ele administre 
o uso da linha.

Compreendemos a preocupação que norteia a 
proposta do nobre Deputado SÉRGIO MIRANDA, no 
sentido de não modificar as cláusulas do contrato em 
vigor, evitando assim que o outorgatário alegue a que-
bra do equilíbrio econômico-financeiro da outorga. 

No entanto, diante da expectativa criada pela 
revisão dos contratos, a ser levada a termo nos próxi-
mos meses, entendemos que tal preocupação deva ser 
relegada a um segundo plano. A discussão de tarifas 
que ensejem a entrada do usuário de baixa renda no 
sistema e sua manutenção no mesmo revela-se, nesse 
sentido, oportuna. Entendemos, pois, que a intenção 
do ilustre autor possa ser levada a um estágio mais 
avançado, resultando em uma proposta de caráter 
mais permanente.

O mecanismo sugerido pelo autor em sua justi-
ficação não é refletido com clareza pelo texto ofereci-
do, que mereceria de qualquer modo alguns ajustes. 
Consiste em oferecer um desconto ao consumidor 
que faça uso da linha dentro dos limites da franquia, 
a ser compensado mediante uma redução do fator de 
transferência na oportunidade do reajuste tarifário. 
Em suma, eleva-se o reajuste da tarifa para custear a 
compensação ao pequeno consumidor. 

Pretende-se, assim, que o consumidor de baixa 
renda possa aceder à telefonia fixa, pois ao manter o 
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consumo sob controle poderá usufruir do serviço den-
tro dos limites de seu orçamento. 

Uma vantagem adicional da proposta é a de in-
depender de qualquer cadastramento prévio, sendo 
portanto de aplicação imediata. Outro benefício é o 
de constituir-se em mecanismo para a retenção do 
cliente e não apenas para sua captura. É de se des-
tacar, enfim, que a proposta preserva a estrutura da 
tarifa de duas partes, que embora tenha sido objeto de 
negociações perniciosas ao consumidor, angariando 
justificada antipatia da população, ainda é uma forma 
de cobrança racional, em vista da prevalência dos cus-
tos fixos no serviço.

Duas razões nos levam a sugerir uma revisão da 
proposta. Em primeiro lugar, preocupa-nos o aspecto 
do mecanismo sugerido constituir-se em uma forma 
de subsídio cruzado entre dois grupos de clientes, o 
que ensejaria, da parte dos usuários que consumissem 
além da franquia, a propositura de ações na Justiça 
com base no § 2º do art. 103 da LGT, com razoáveis 
chances de sucesso. 

Em segundo lugar, não nos parece razoável, no 
momento em que as próprias operadoras admitem 
alguma abertura no sentido de oferecer um serviço 
social, ainda que com as regras leoninas do AICE, 
retroceder na discussão, oferecendo um mecanismo 
de subsídio cruzado para custear algo que não é mais 
do que sua obrigação, ou seja, prover um serviço es-
sencial a todos, dentro de parâmetros razoáveis de 
custo e qualidade. 

A modificação sugerida implica, em suma, na 
eliminação do mecanismo de compensação, desti-
nando-se o indicador sugerido no inciso I do art. 2º 
apenas ao uso do regulador, com vista a orientar sua 
decisão quanto ao desconto aplicável à tarifa de ca-
ráter social.

Entendemos, ainda, que não se deva dar às con-
cessionárias o privilégio de ser as únicas a detalhar os 
percentuais previstos no art. 2º. O acesso a tal informa-
ção é um direito do regulador, que poderá determinar 
à concessionária que o forneça, bem como auditar os 
dados fornecidos ou apurá-los de forma independente. 
Além disso, é mister esclarecer que os itens de custo 
previstos no contrato em vigor permanecem em sua 
plena validade. 

Em relação ao art. 3º, enfim, parece-nos que o 
procedimento de cálculo do índice de produtividade a 
ser adotado em cada reajuste não está especificado 
com a clareza desejável, merecendo um melhor de-
talhamento. 

Em vista do exposto, oferecemos a esta douta 
Comissão um Substitutivo desta Relatora, que ajusta 
a redação da proposta em exame. Esperamos, assim, 

estar contribuindo para um melhor entendimento do 
indicador a ser adotado pela Anatel por ocasião dos 
reajustes contratuais e para uma adequada compre-
ensão do alcance e da importância de uma tarifa de 
cunho social. 

O nosso VOTO, em suma, é pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Lei nº 6.865, de 2002, na forma do Subs-
titutivo ora oferecido por esta Relatora. 

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2005. 
– Deputada Luiza Erundina, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 6.865, DE 2002

Dispõe sobre a composição de itens 
de preços na cesta de serviços de teleco-
municações e dá outras providências. 

Autor: Deputado SÉRGIO MIRANDA 
Relatora: Deputada LUIZA ERUNDINA 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre a composição de 

itens de preços na cesta de serviços de telecomuni-
cações prestados em regime público, define critérios 
para atuação do órgão regulador no sentido de viabi-
lizar uma política de telecomunicações voltada para 
os usuários de baixo volume de consumo e dá outras 
providências. 

Art. 2º Será considerado, para fins de determi-
nação de assinatura básica para usuários de baixo 
volume de consumo, nos termos do art. 3º desta lei, 
o percentual correspondente à relação entre a recei-
ta total de assinatura básica oriunda de clientes com 
consumo mensal de até trezentos e sessenta minutos 
de utilização do serviço, e a receita total de todas as 
contas telefônicas, no mês imediatamente anterior ao 
da data fixada para o reajuste tarifário.

§ 1º Cada concessionária fica obrigada a forne-
cer o indicador previsto neste artigo, podendo o órgão 
regulador, a qualquer tempo, auditar as informações 
recebidas ou promover apuração independente das 
mesmas.

§ 2º Sem prejuízo da forma de cobrança adota-
da, a franquia associada à assinatura básica nos ser-
viços de telefonia fixa comutada será de 360 minutos 
de ligações locais.

Art. 3º A assinatura básica aplicável aos clientes 
cujo consumo não ultrapassar trezentos e sessenta 
minutos de ligações locais no mês a que se refere a 
cobrança terá valor reduzido em até setenta e cinco 
por cento, conforme índice estabelecido pelo órgão 
regulador.

§ 1º Na determinação do índice de redução de 
que trata este artigo serão levados em consideração 
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os benefícios sociais advindos da aplicação da assi-
natura básica reduzida, referida no caput.

§ 2º No primeiro ano em que for aplicada, a redu-
ção de que trata o caput não será inferior a cinqüenta 
por cento. 

§ 3º O índice de redução será revisto anualmen-
te, vedada a aplicação de redução inferior à do ano 
precedente se o percentual previsto no art. 2º:

for inferior a cinco por cento, ou tiver o seu valor 
diminuído nos últimos doze meses.

Art. 4º O valor pleno da assinatura básica so-
mente será cobrado do usuário que tiver um consumo 
superior a quatrocentos e oitenta minutos, no mês a 
que se refere a cobrança.

Parágrafo único. O órgão regulador estipulará 
uma regra de transição para que a assinatura básica 
do usuário cujo consumo se situe entre trezentos e 
sessenta e quatrocentos e oitenta minutos no mês a 
que se refere a cobrança seja ajustada gradualmente, 
até alcançar o valor pleno. 

Art. 5º A aplicação do redutor pelo órgão regulador 
não ensejará qualquer aumento ou revisão tarifária.

Art. 6º As concessionárias dos serviços de tele-
comunicações prestados em regime público que não 
cumprirem o disposto nesta lei ficam sujeitas às pe-
nalidades previstas no artigo 173 da Lei nº 9.472, de 
16 de julho de 1997. 

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

Sala da Comissão, 21 de setembro de 2005. 
– Deputada Luiza Erundina, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente, com substitutivo, o Projeto de 
Lei nº 6.865/2002, nos termos do Parecer da Relatora, 
Deputada Luiza Erundina.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho – Presidente, Pedro Chaves, 

Eduardo Sciarra e Silas Câmara – Vice-Presidentes, 
Adelor Vieira, Carlos Nader, Corauci Sobrinho, Durval 
Orlato, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gustavo 
Fruet, Hermes Parcianello, Iris Simões, João Mendes 
de Jesus, Jorge Bittar, Jorge Gomes, José Mendonça 
Bezerra, José Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, 
Luiza Erundina, Maurício Quintella Lessa, Pedro Iru-
jo, Professora Raquel Teixeira, Raimundo Santos, Ri-
cardo Barros, Sandes Júnior, Vic Pires Franco, Walter 
Pinheiro, Enivaldo Ribeiro, Leodegar Tiscoski, Lobbe 
Neto, Pastor Pedro Ribeiro e Vieira Reis.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 898-A, DE 2003 
(Do Sr. Rogério Silva)

Modifica o inciso VIII do art. 231 da Lei 
nº 9.503, de 1997, para prever como penali-
dade a apreensão do veículo; tendo parecer 
da Comissão de Viação e Transportes, pela 
rejeição deste e do de nº 4.401/04, apensado, 
e pela aprovação do de nº 5.340/05, apensa-
do (relator: DEP. CHICO DA PRINCESA).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Re-
dação (Art. 54) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe propõe a alteração 
do Artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, visando 
introduzir a penalidade de apreensão e a medida ad-
ministrativa de remoção para a infração, de transportar 
pessoas ou bens quando não for licenciado para este 
fim, sob a alegação de tornar a fiscalização mais efi-
ciente contra o transporte ilegal de passageiros.

Já o segundo apenso, o Projeto de Lei nº 4.401, 
de autoria do Deputado Romeu Queiroz, tem o mesmo 
mérito do projeto de lei principal, e está justificado na 
necessidade de adotar medidas mais rigorosas contra 
o transporte ilegal de passageiros nas cidades.

O terceiro projeto de lei apensado, o de nº 5.340, 
de 2005, de autoria do Deputado Francisco Appio, pro-
põe a alteração do Artigo 231 e outros do Código de 
Trânsito Brasileiro, com o objetivo de incluir medidas e 
procedimentos mais enérgicos contra o transporte ile-
gal de passageiros, adequando melhor o poder público 
responsável pelo trânsito na fiscalização e repressão 
ao transporte clandestino, mediante o estabelecimento 
de penalidades mais severas, inclusive tipificando esta 
atividade ilegal como crime de trânsito. 

Durante o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas às citadas propostas legislativas na 
Comissão de Viação e Transportes.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A preocupação do legislador em adequar a legis-
lação pátria à realidade e as necessidades enfrentadas 
pela população brasileira deve ser constante, princi-
palmente, quando a sociedade está sendo submetida 
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a uma ameaça, a qual a expõe a um estado de inse-
gurança permanente.

Tal ameaça estimulou três propostas legislativas 
que versam sobre o mesmo mérito, ou seja, estabelecer 
medidas mais enérgicas contra o transporte ilegal de 
passageiros no Código de Trânsito Brasileiro.

Sob este assunto, não podemos ignorar que 
o transporte ilegal de passageiros, mais conhecido 
como transporte clandestino, tomou muitas cidades 
brasileiras, sob o argumento de ser um transporte 
ágil e barato. 

No entanto, a realidade que vemos nas ruas é 
bem diferente. Este tipo de serviço está longe de ser a 
solução. O transporte de passageiros em vans, peruas 
e motocicletas está lotando nossas cidades com veí-
culos de baixa capacidade que não oferecem mínimas 
condições de segurança e conforto para as pessoas 
transportadas, os quais estão sendo submetidas a ris-
cos inevitáveis a qualquer momento.

Além disso, contribui diretamente para o aumento 
dos índices de acidentes de trânsito, uma vez que as 
peruas e vans não contam com uma estrutura ade-
quada para o fim destinado, ou seja, serem utiliza-
das no sistema de transporte público de passageiros, 
principalmente por não disporem de equipamentos de 
segurança comuns em ônibus e microônibus, como a 
saída de emergência.

Outra deficiência gerada pelo transporte ilegal, a 
qual concordamos com um dos autores das propostas 
legislativas em exame, é com relação ao envolvimento 
de transportadores clandestinos com o crime organi-
zado, mediante ações como: o uso da força armada 
para reprimir a fiscalização dos órgãos de gerência do 
transporte público, seqüestros e homicídios na dispu-
ta de áreas ou linhas de grande densidade de passa-
geiros, bem como o incêndio de veículos do sistema 
de transporte público coletivo, conforme amplamente 
divulgado pela imprensa em geral.

Sob este assunto, não podemos ignorar as ações 
atribuídas aos transportadores ilegais, durante o ano 
de 2003, contra o sistema legal de transporte público 
de São Paulo e Rio de Janeiro, resultando em 250 ôni-
bus incendiados e depredados, e conseqüentemente 
em prejuízos diretos para os milhões de usuários do 
transporte público daquelas cidades. 

Assim, entendemos que a legislação de trânsito 
deva ser alterada visando conceder às autoridades 
públicas, sejam municipais e estaduais, instrumentos 
mais eficazes para reprimir a atividade do transporte 
ilegal nas cidades, e dessa forma restabelecer a or-
dem e garantir um trânsito e um transporte público 
mais seguro aos interesses da coletividade, conforme 

defendido pelos nobres autores das propostas legis-
lativas sob análise.

Face o exposto, entendemos que o mérito dos 
Projetos de Lei nº 898, de 2003 e 4.401, de 2004 es-
tão perfeitamente contemplados no Projeto de Lei nº 
5.340, de 2005, o qual ainda, traz outras alterações no 
Código de Trânsito Brasileiro necessárias na repressão 
ao transporte ilegal de passageiros. 

Assim, somos pela aprovação do PL nº 5340 de 
2005, do ilustre Deputado Francisco Appio e pela re-
jeição dos Projetos de Lei nº 898/2003 do ilustre Depu-
tado Rogério Silva e de nº 4.401 do ilustre Deputado 
Romeu Queiroz. 

Sala da Comissão, 6 de julho de 2005. – Depu-
tado Federal Chico da Princesa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 898/03 e o Projeto de Lei nº 4.401/04, 
apensado, e aprovou o Projeto de Lei nº 5.340/05, 
apensado, nos termos do parecer do relator, Deputado 
Chico da Princesa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mário Assad Júnior – Presidente, Homero Bar-

reto – Vice-Presidente, Ary Kara, Beto Albuquerque, 
Carlos Santana, Chico da Princesa, Devanir Ribeiro, 
Domiciano Cabral, Eliseu Padilha, Eliseu Resende, 
Giacobo, Hélio Esteves, Jair de Oliveira, Lael Varella, 
Leodegar Tiscoski, Milton Monti, Philemon Rodrigues, 
Telma de Souza, Vittorio Medioli, Wellington Roberto, 
João Tota, Marcello Siqueira, Marcelo Teixeira, Oliveira 
Filho, Pedro Chaves e Silvio Torres.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Mário Assad Júnior, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.315-B, DE 2003 
(Do Sr. Marcos de Jesus)

Dispõe sobre desconto a ser conce-
dido pelos postos de serviço no preço de 
combustíveis para abastecimento a taxis-
tas e caminhoneiros; tendo pareceres da 
Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, pela rejeição (rela-
tor: DEP. JORGE BOEIRA) e da Comissão 
de Minas e Energia, pela rejeição (relator: 
DEP. AIRTON ROVEDA).

Despacho: Às Comissões de Economia, 
Indústria e Comércio de Minas e Energia e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II.

Publicação do Parecer da Comissão de Minas e 
Energia

I – Relatório

O objetivo do projeto de lei em epígrafe é o de 
instituir a obrigatoriedade da concessão, pelos postos 
revendedores de combustíveis, de um desconto de 
vinte por cento, no preço final ao consumidor, aos ta-
xistas e caminhoneiros que abasteçam seus veículos 
nesses estabelecimentos.

Justifica o Autor sua proposição afirmando ser de 
conhecimento público que as categorias profissionais 
anteriormente mencionadas são obrigadas a arcar 
com altos custos de manutenção de seus veículos e 
dos pedágios cobrados nas rodovias do país, o que os 
obriga, para assegurarem uma remuneração condigna, 
a manter uma atividade contínua.

Assim, entende o Deputado MARCOS DE JESUS 
que, pela concessão do benefício que propõe, se pos-
sa começar a construir uma política mais adequada 
para essas categorias profissionais, e que acabará 
por repercutir na redução dos custos do transporte 
urbano e de cargas, além do barateamento dos fretes 
cobrados pelas mercadorias em circulação no país, 
ocasionando uma redução de custos para todos os 
cidadãos brasileiros.

Na Comissão de Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, foi o projeto ora sob exame re-
jeitado por unanimidade.

Cabe, agora, a esta Comissão de Minas e Ener-
gia manifestar-se sobre o mérito da proposição, à qual, 
findo o prazo regimentalmente previsto, não foram ofe-
recidas emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Por mais que notemos as boas intenções do Autor 
do presente projeto, no sentido de beneficiar duas nu-
merosas e dignas categorias profissionais em atividade 
no país, parece-nos difícil conceder nossa aprovação 
à proposição que ora se examina.

Em primeiro lugar, porque se trata de beneficiar 
duas categorias, a dos caminhoneiros e a dos taxis-
tas, que representam meios de transporte responsá-
veis por maior consumo de combustíveis no que res-
peita, respectivamente, aos transportes de cargas e 
de passageiros – o que não é uma solução desejável, 
quando se trata da administração dos recursos ener-
géticos nacionais.

Em segundo lugar, ao fazer incidir o desconto 
nos preços aos consumidores finais, estar-se-ia, ainda 
que indiretamente, criando um subsídio sobre os pre-
ços dos combustíveis vendidos no país e, nos termos 
do art. 2º da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a 
propositura de projetos de lei que impliquem criação 
de subsídios a preços de combustíveis é encargo do 
Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), ór-
gão consultivo vinculado à Presidência da República e 
presidido pelo Ministro de Minas e Energia; portanto, 
essa invasão de competência de órgão vinculado a 
outro Poder implicaria inconstitucionalidade por vício 
de iniciativa.

Para corroborar nossa opinião, na análise a que 
foi submetido o presente projeto na Comissão que 
antecedeu a deste Colegiado, o Relator designado 
para a proposição, Deputado JORGE BOEIRA, em 
seu substancioso e bem embasado Parecer, que foi 
unanimemente apoiado por seus pares – e ao qual 
manifestamos nossa integral concordância –, con-
siderou que “existem instrumentos mais eficientes 
para promover a redistribuição de renda em nosso 
país”; que “alterações nos preços relativos da econo-
mia – ocasionadas pelo desconto de 20% no preços 
dos combustíveis para as categorias mencionadas na 
iniciativa – resultam em alocações de recursos para 
usos que podem não ser os mais eficientes ou para 
agentes econômicos que não atribuem valor elevado 
ao bem” e, finalmente, que “a oferta de infra-estrutura 
adequada, investimentos em segurança nas rodovias 
e outras políticas públicas voltadas à modernização 
do setor de transporte sejam mais adequadas para 
garantir condições dignas de trabalho para taxistas e 
caminhoneiros, bem como para beneficiar os consu-
midores desses serviços”.

Assim sendo, diante de toda a argumentação 
aqui exposta, apenas resta a este Relator manifestar-
se pela rejeição do Projeto de Lei nº 1.315, de 2003, 
e solicitar de seus nobres pares desta Comissão que 
o acompanhem em seu voto.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Airton Roveda, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or-
dinária realizada hoje, rejeitou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 1.315/2003, nos termos do Parecer do 
Relator, Deputado Airton Roveda.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nicias Ribeiro – Presidente, Paulo Feijó, Rose 

de Freitas e Nelson Meurer – Vice-Presidentes, Airton 
Roveda, Albérico Filho, B. Sá, Betinho Rosado, Fer-
nando Ferro, Gervásio Silva, Helenildo Ribeiro, João 
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Pizzolatti, João Tota, Luiz Bassuma, Luiz Sérgio, Mar-
cello Siqueira, Marcus Vicente, Pastor Amarildo, Ro-
mel Anizio, Salvador Zimbaldi, Tatico, Hélio Esteves, 
Ivo José e Simão Sessim.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Nicias Ribeiro, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 1.451-A, DE 2003 
(Do Sr. Severino Cavalcanti)

Dá nova redação aos artigos 18, 27 e 
49 do Código de Defesa do Consumidor, ao 
inciso II do § 1º e ao inciso IX do § 3º, todos 
do art. 206 do Código Civil e acrescenta um 
artigo 446 – A à Lei nº 10.406, de 2002; tendo 
parecer da Comissão de Defesa do Consu-
midor, pela aprovação deste, e da emenda 
apresentada na Comissão, com substitutivo 
(relator: DEP. CELSO RUSSOMANNO).

Despacho: Às Comissões de Defesa 
do Consumidor e Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

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

Publicação Do Parecer Da Comissão De Defesa 
Do Consumidor

EMENDA Nº 01/2003

TEXTO/JUSTIFICAÇÃO

Dê-se ao art 3º do projeto lei a seguinte reda-
ção:

Art 3º.... “Art. 49. O consumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua 
assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 
serviço, sempre que a contratação de fornecimento de 
produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento 
comercial, especialmente por telefone, a domicílio ou 
pela via do comércio eletrônico.” (NR)

Justificação

O Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado 
Severino Cavalcanti, vem acrescentar no seu artigo 49 
do Código de Defesa do Consumidor, “via do comércio 
eletrônico”,; Sabemos que hoje o comercio eletrônico, 
estar a cada dia em crescimento, por isto vem em boa 
hora tal modificação proposta pelo nobre parlamen-
tar. Para completar esta modificação apresentamos 
emenda , modificando o prazo de 07 (sete) dias para 
15 (quinze) dias. Pois sabemos que apenas sete dias 
para desistir do contrato e muito pouco onde sugeri-
mos no mínimo 15 (quinze).

Deputado Rogério Silva, PPPS/MT.

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo in-
troduzir alterações na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 – o Código de Defesa do Consumidor (CDC) 
– e na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – o Có-
digo Civil, com vistas a:

a) aperfeiçoar e tornar mais precisa a 
inteligência do inciso III do § 1º do art. 18 do 
CDC, obrigando que, quando o vício apresen-
tado por produto de consumo (durável ou não 
durável) não for sanado no prazo de trinta dias, 
caso o consumidor opte pelo abatimento pro-
porcional do preço, também tenha este direito 
a receber de imediato a restituição de quantia 
eventualmente paga a maior, monetariamente 

atualizada1;
b) atribuir, por meio da inserção de pará-

grafo ao art. 27 do CDC, competência ao juiz 
para conhecer de ofício a prescrição, cujo pra-
zo é de cinco anos, nas ações para reparação 
pelos danos causados por fato do produto ou 
do serviço, ou seja, por defeitos decorrentes 
de projeto, fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação ou acon-
dicionamento, ou da prestação de serviços, 
bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre a utilização, fruição e ris-
cos do produto ou serviço (cf. arts. 12 e 14 
do CDC);

c) introduzir a expressão “ou pela via do co-
mércio eletrônico”, na parte final do art. 49, caput, 
do CDC, para explicitar que também as vendas 
feitas pela internet, por correio eletrônico ou por 
outros meios eletrônicos de intermediação estão 
sujeitas a “prazo de reflexão”, como referidos no 

parágrafo único daquele dispositivo2;
d) excepcionar, do alcance do prazo pres-

cricional de um ano, previsto no art. 206, § 1º, 
II, do Código Civil, a pretensão do segurado 
contra o segurador, quando tratar-se de rela-
ção de consumo, hipótese em que voltará a 
prevalecer o prazo de cinco anos;

1 Da forma como foi redigida a proposição, seria de entender-se que 
o Autor pretende também suprimir os demais parágrafos do art. 18 
do CDC, que regulam aspectos complementares e tratam especifi-
cidades relativas à correção do vício em produto ou serviço, porém, 
tal intenção não consta da justificação e não nos parece ser esta a 
intenção da iniciativa.
2 No mesmo sentido da nota anterior, também neste caso não nos 
parece que seria a intenção do Autor suprimir o parágrafo único do 
art. 49 CDC, que regula a devolução do valor pago, monetariamen-
te atualizado, em caso de desistência pelo consumidor no prazo 
de sete dias.
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e) excepcionar, do alcance do prazo pres-
cricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, 
IX, do Código Civil, a pretensão do beneficiário 
contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, 
no caso de seguro de responsabilidade civil 
obrigatório, quando tratar-se de relação de 
consumo, para que aqui também volte a valer 
o prazo de cinco anos;

f) excepcionar, do alcance dos prazos de-
cadenciais de trinta dias (para coisas móveis) e 
de um ano (para imóveis), previstos no art. 445 
do Código Civil, contados da entrega efetiva, 
bem assim dos respectivos prazos reduzidos à 
metade para quando já se encontrava na posse 
no momento da alienação, quanto ao direito 
de obter a redibição ou abatimento no preço, 
quando tratar-se de relações de consumo;

g) aplicar a exceção prevista na alínea 
anterior também para o caso em que o vício, 
por sua natureza, só puder ser conhecido mais 
tarde, situação prevista no art. 445, § 1º, do 

Código Civil3;

Aberto o prazo regimental, foi oferecida 1 emenda 
de autoria do Deputado Rogério Silva, a qual igualmen-
te incorpora a explicitação do alcance do disposto no 
art. 49 do CDC às contratações pela via do comércio 
eletrônico, além de inovar com a extensão do prazo 
de desistência pelo consumidor, de sete para quinze 
dias.

Esta Comissão deve pronunciar-se quanto ao 
mérito, nos termos do art. 32, V, “b” e “c”, do Regi-
mento Interno.

II – Voto do Relator

Na justificação, o ilustre Autor aponta razões 
de extrema relevância para as alterações legislativas 
propostas.

De fato, no primeiro caso, é de justiça que toda 
restituição ou abatimento de preço se faça com a de-
vida atualização monetária.

A atribuição de competência ao juiz para que 
conheça de ofício a prescrição, embora, à primeira 
vista, opere em desfavor do consumidor, é uma regra 
que assegura equilíbrio às relações entre consumidor 
e fornecedor, sendo louvável a iniciativa, em face do 
Princípio da Economia Processual.

3 Também com relação, entendemos que o Autor não pretende pro-
por a supressão do § 2º do art. 445 do Código Civil, que estabelece 
regras especiais para os prazos de garantia por vícios ocultos em 
caso de venda de animais.

A introdução de indicação explícita de que as ven-
das pela internet e outros meios eletrônicos também 
se submetem ao “prazo de reflexão” pelo consumidor 
é providência que está sendo reclamada para que não 
haja discussão sobre a aplicação, nesse particular, dado 
o grande incremento de vendas por essas modalida-
des, da norma jurídica objeto da alteração.

Nas situações indicadas nas alíneas “d” a “g”, o 
objetivo do Autor é o de restaurar a aplicação do prazo 
(prescricional) de cinco anos previsto no art. 27, que 
entendeu prejudicado pela superveniência do Código 
Civil, em face da regra da Lei de Introdução ao Có-
digo Civil de que a norma posterior revoga a anterior 
naquilo que com esta colidir.

No entanto, há que se notar que, enquanto no art. 
206 do Código Civil, a matéria regulada é a “prescrição” 
(no caso, prazo de retroação para perceber os efeitos 
indenizatórios por danos causados por seguradora), no 
art. 445 o objeto é a “decadência” (prazo para exercer 
o direito de reclamar para obter a redibição – devolu-
ção – ou o abatimento de preço). 

Portanto, nesta perspectiva, é importante deixar 
claro que, no que toca às situações de vícios ocorri-
dos em produtos considerados “não duráveis” (que 
se exaurem no momento do consumo), o prazo que 
se restaura, decadencial, é do art. 26, I, do CDC: 30 
dias. Sendo os produtos “duráveis”, o prazo será o do 
inciso II, de 90 dias.

Ora, quando a coisa (durável ou não durável) for 
“móvel”, o prazo de reclamação coincide com o dispos-
to no Código Civil, 30 dias, não havendo necessidade 
da alteração cogitada, ainda mais considerando que, 
quando o vício somente puder ser conhecido mais tar-
de, o prazo contar-se-á do momento em que dele se 
tiver ciência, até o máximo de 180 dias.

Quando a coisa for “imóvel”, o prazo estabelecido 
pelo Código Civil é de um ano, bem mais favorável que o 
termo de 90 dias previsto no CDC para os produtos “du-
ráveis”, categoria em que se enquadrariam os imóveis.

A manutenção do prazo decadencial do Código 
Civil, portanto, é, em regra, mais favorável ao consu-
midor, só não o sendo quando o bem já se encontre na 
posse deste no momento da alienação, caso em que é 
reduzido à metade (15 dias, para bens “não duráveis”), 
porém, ainda assim, o prazo somente será contado do 
momento da alienação, o que pode vir a caracterizar 
vantagem para o consumidor.

Em face de todo o exposto, votamos pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 1.451, de 2003, e da Emenda 
nº 01/2003 a ele apresentada, na forma do Substitu-
tivo em anexo.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2005. – Depu-
tado Celso Russomanno, Relator.
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 1.451, DE 2003

Dá nova redação ao inciso III do § 1º 
do art. 18, acrescenta parágrafo ao art. 27 e 
dá nova redação ao caput do art. 49, todos 
do Código de Defesa do Consumidor, e dá 
nova redação aos incisos II do § 1º e IX do 
§ 3º, ambos do art. 206 do Código Civil. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso III do § 1º do art. 18 e o caput do 

art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
passam a vigorar com a seguinte redação, acrescen-
tando-se o seguinte parágrafo ao art. 27:

“Art. 18. .................................................
§ 1º .......................................................
III – o abatimento proporcional do preço, 

com a restituição imediata da quantia paga a 
maior, monetariamente atualizada.” (NR)

“Art. 27. .................................................
Parágrafo único. (Vetado)
Parágrafo único-A. O juiz conhecerá de 

ofício da prescrição, na ação prevista neste 
artigo.” (AC)

“Art. 49. O consumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 
de sua assinatura ou do ato de recebimento do 
produto ou serviço, sempre que a contratação 
de fornecimento de produtos e serviços ocorrer 
fora do estabelecimento comercial, especial-
mente por telefone, a domicílio ou pela via do 
comércio eletrônico.” (NR)

Art. 2º Os incisos II do § 1º e IX do § 3º do art. 
206 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pas-
sam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 206. ...............................................
§ 1º ........................................................
I –...........................................................
II – a pretensão do segurado contra o 

segurador, desde que não se trate de relação 
de consumo, e a deste contra aquele, conta-
do o prazo:

...............................................................
§ 3º ........................................................
...............................................................
IX – a pretensão do beneficiário contra 

o segurador, e a do terceiro prejudicado, no 
caso de seguro de responsabilidade civil obri-
gatório, desde que não se trate de relação de 
consumo.” (NR)

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2005. – Depu-
tado Celso Russomanno, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Apresentado nosso parecer à proposição em epí-
grafe a esta Comissão de Defesa do Consumidor, com 
o oferecimento de Substitutivo, tivemos a grata satis-
fação de contar com a colaboração dos nobres Pares 
membros deste Colegiado e, especialmente, com o Voto 
em Separado do ilustre Deputado Max Rosenmann, o 
qual entendemos por bem acatar, pelas bem pondera-
das razões e fundamentos que ali expôs.

Assim, concordamos com o voto no sentido de 
acolher o Substitutivo inicialmente proposto, porém, 
com as seguintes alterações:

supressão do parágrafo único-A, que era acres-
centado ao art. 27 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, pelo art. 1º do Substitutivo;

supressão do art. 2º do Substitutivo, que alterava 
a redação do inciso II do § 1º e do inciso IX do § 3º, 
ambos do art. 206 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002.

Em conseqüência votamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 1.451, de 2003, do eminente Deputado 
Severino Cavalcanti, nos termos de novo Substitutivo, 
apresentado em anexo.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2005. 
– Deputado Celso Russomanno, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 1.451, DE 2003

Dá nova redação aos arts. 18 e 49 do 
Código de Defesa do Consumidor.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso III do § 1º do art. 18 e o caput do 

art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18. .................................................
§ 1º ........................................................
III – o abatimento proporcional do preço, 

com a restituição imediata da quantia paga a 
maior, monetariamente atualizada.” (NR)

“Art. 49. O consumidor pode desistir do 
contrato, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 
de sua assinatura ou do ato de recebimento do 
produto ou serviço, sempre que a contratação 
de fornecimento de produtos e serviços ocorrer 
fora do estabelecimento comercial, especial-
mente por telefone, a domicílio ou pela via do 
comércio eletrônico.” (NR)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2005. 
– Deputado Celso Russomanno, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de 
Lei nº 1.451/2003 e a emenda da Comissão 1/2003, 
com substitutivo, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Celso Russomanno, com Complementação 
de Voto.

O Deputado Max Rosenmann apresentou voto 
em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eduardo Seabra e Júlio Delgado – Vice-Presidentes, 
Almeida de Jesus, Ana Guerra, Celso Russomanno, 
Jonival Lucas Junior, José Carlos Araújo, Luiz Bitten-
court, Marcelo Guimarães Filho, Márcio Fortes, Paulo 
Lima, Pedro Canedo, Robério Nunes, Selma Schons, 
Simplício Mário, Wladimir Costa, João Paulo Gomes 
da Silva, Max Rosenmann, Neuton Lima e Sandro 
Matos.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Luiz Antonio Fleury Filho, Presidente.

VOTO EM SEPARADO 
(Do Deputado Max Rosenmann)

I – Justificação

O Projeto de Lei em exame tem por objetivo 
promover alterações na legislação vigente, mais pre-
cisamente no Código de Defesa do Consumidor e no 
nosso novo Código Civil.

No Código de Defesa do Consumidor a matéria 
se ocupa das relações do ente consumidor com o for-
necedor, especialmente nos casos em que se impõe o 
abatimento no valor pago pelo bem ou serviço de forma 
proporcional e a restituição da quantia paga a maior.

Adentra, também, o projeto, nos aspectos que 
dizem respeito às prescrições para o exercício do 
direito do ente peticionar junto ao Poder Judiciário a 
reparação de danos ou prejuízos que eventualmente 
ocorram..

De forma correlata o Projeto trata, também, de 
questões que dizem respeito às prescrições estabe-
lecidas no nosso ainda novo Código Civil.

O Relator da matéria na Comissão ofereceu o Pa-
recer pela aprovação na forma do Substitutivo apresen-
tado, cujo texto aperfeiçoa, a nosso ver, o Projeto .

Todavia, uma inovação, disposta tanto no Projeto 
original como no Substitutivo nos causa espécie.

É que o Substitutivo adiciona ao art. 27 do Có-
digo de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei n. 

º 8.078, de 11 de setembro de 1990, um parágrafo 
único-A, prerrogativas ao juiz nunca antes vistas, ao 
assim dispor:

Art. 27....................................................
Parágrafo único-A. O juiz conhecerá de 

ofício da prescrição nas ações previstas neste 
artigo (grifo nosso).

Esse dispositivo contraria regra por demais sedi-
mentada que rege o instituto da prescrição, que nada 
mais é do que a extinção da pretensão do titular do 
direito violado (Código civil, art. 189).

Por isso só a este cabe alegá-la. 
Segundo o eminente Ministro do STF, Moreira Al-

ves, “a prescrição pode ser alegada, em qualquer grau 
de jurisdição, pela parte a quem aproveita” (art. 192).

Por isso, no artigo seguinte o mesmo legislador 
especial pontifica que “o juiz não pode suprir, de ofício, 
a alegação de prescrição, salvo se favorecer o abso-
lutamente incapaz” (art. 194). 

Tal princípio, essencial, que rege o instituto da 
prescrição não pode e nem deve, em seus lineamentos 
básicos, ser diferente para o cidadão enquanto consu-
midor em detrimento do cidadão como pessoa comum. 
Quebrar-se-ia outro princípio basilar da isonomia.

Constitui-se em risco muito grande atacar os 
ditames que emanam do nosso novo Código Civil, 
fruto de apreciação e discussão dos mais renomados 
juristas do país durante anos, inclusive junto ao par-
lamento nacional.

De outra parte, o substitutivo do Relator estabe-
lece alterações na redação dos incisos II do 1º e IX 
do 3º do art. 206 da Lei n.º10.406, de 10 de janeiro de 
2002, Código Civil, ao dispor:

“Art. 206.................................................
1º ...........................................................
...............................................................
II – A pretensão do segurado contra o 

segurador, desde que não se trate de relação 
de consumo, e a deste contra aquele, contan-
do o prazo:

...............................................................
IX – a pretensão do beneficiário contra 

o segurador, e a do terceiro prejudicado, no 
caso de seguro de responsabilidade civil obri-
gatório, desde que não se trate de relação de 
consumo.”(NR).

A ressalva introduzida no texto do substitutivo 
fere, gravemente, os princípios da razoabilidade e da 
isonomia.

Sabemos que as operações de seguro são com-
plexas e por isso mesmo com fundamentos técnicos 
e científicos. Muitas são de caráter mutualista e uma 
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vez ocorrendo um desvirtuamento ou uma indeniza-
ção por sinistro não coberto, a operação afeta todos 
os demais segurados.

Assim como há reclamações contra as segurado-
ras, estas também enfrentam, muitas vezes, ações dita-
das pela má fé de parte deste ou daquele segurado.

Tanto num caso como no outro, as questões de-
vem ser dirimidas administrativamente ou, em última 
análise, pelo Poder Judiciário.

E a justiça deve dispor de leis equilibradas, sábias, 
ditadas pelo princípio da razoabilidade e da isonomia 
para ambas as partes – seguradas e seguradoras.

II – Voto em Separado 

Por essas razões, apresentamos o nosso VOTO 
EM SEPARADO, pedindo a acolhida dos demais pa-
res, pela aprovação do Substitutivo do Relator, com as 
seguintes supressões:

Supressão do parágrafo único-A, acrescentado ao 
art. 27 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

Supressão do inciso II, 1º, do art. 206, da Lei n.º 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, refe-
renciado no art. 2º do Substitutivo do Relator;

Supressão do inciso IX, 3º, do art. 206, da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002, referenciada no art. 
2º do Substitutivo do Relator.

É o voto em separado.
Brasília, 18 de maio de 2005. – Max Rosenmann, 

Deputado Federal – PMDB/PR.

PROJETO DE LEI N.º 3.063-C, DE 2004 
(Do Poder Executivo)

Concede auxílio especial aos depen-
dentes legais dos servidores do Ministério 
do Trabalho e Emprego, assassinados du-
rante ação fiscal, e dá outras providências; 
tendo pareceres: da Comissão de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público, 
pela aprovação, com emendas (relator: 
DEP. ISAÍAS SILVESTRE); da Comissão 
de Finanças e Tributação, pela adequa-
ção financeira e orçamentária deste e da 
emenda nº 1 da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público e pela 
inadequação financeira e orçamentária 
da emenda nº 2 (relator: DEP. FERNANDO 
CORUJA); e da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania, pela constitucio-
nalidade, juridicidade, técnica legislativa 
e, no mérito, pela aprovação, com emen-
da, deste e das emendas da Comissão 
de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público (relator: DEP. LUIZ EDUARDO 
GREENHALGH).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; de Finan-
ças e Tributação (Art. 54 RICD); e de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24, 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Poder 
Executivo, que objetiva conceder auxílio especial, no 
valor de R$ 200.000,00, aos dependentes de cada 
um dos quatro servidores do Ministério do Trabalho e 
Emprego, assassinados em 28 de janeiro de 2004, no 
Município de Unaí, Estado de Minas Gerais, durante 
a execução de suas atividades funcionais de combate 
ao trabalho escravo. 

A proposta também prevê a concessão de bolsas 
especiais de educação aos dependentes dos servido-
res vitimados, no valor de R$ 400,00 por estudante do 
ensino fundamental e médio, até os 18 anos de idade, 
e universitário, até os 24 anos de idade. No art. 4º, o 
Projeto estabelece, como condição para o recebimen-
to dos benefícios, a renúncia a qualquer pretensão 
contra a União fundada no mesmo fato. No art. 5º, por 
sua vez, a União é legitimada a obter judicialmente, 
dos responsáveis pelo homicídio, o ressarcimento dos 
valores gastos por força da aprovação do presente 
projeto de lei. 

Na Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, o Projeto foi aprovado por unanimi-
dade, com duas emendas supressivas referentes aos 
artigos 4º e 5º. A Comissão de Finanças e Tributação 
votou pela adequação orçamentária e financeira do 
Projeto e da Emenda n° 1, da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público e pela inadequa-
ção orçamentária e financeira da Emenda n° 2, da 
mesma Comissão.

Consoante disposto no artigo 32, III, a, do Re-
gimento Interno dessa Casa, compete à Comissão 
de Constituição e Justiça de Cidadania o exame da 
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e 
o mérito da presente proposição.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A proposição atende aos preceitos constitucio-
nais formais concernentes à competência legislativa 
da União, às atribuições do Congresso Nacional e à 
legitimação de iniciativa do Presidente da República, 
nos exatos termos dos artigos 22, 48 e 61, todos da 
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Constituição Federal. As emendas aventadas, igual-
mente, são compatíveis com as regras formais pre-
vistas no diploma constitucional. 

No mais, não se constata nenhuma outra afronta 
de cunho material às normas constitucionais. Correta 
a emenda que suprimiu o artigo 4°, pois não cabe a 
lei vedar o exercício do direito de ação pelos que se 
sentirem prejudicados. Cabe ao Poder Judiciário, no 
momento oportuno, decidir se o valor já pago aos bene-
ficiários da presente lei foi suficiente para indenizá-los 
material e moralmente pelas perdas e danos causados. 
Por sua vez, também não há qualquer inconstituciona-
lidade na emenda que suprimiu o artigo 5°. 

No que toca à juridicidade, considero que o projeto 
e as emendas foram elaborados em inteira conformida-
de com os princípios gerais vigentes no ordenamento 
jurídico. Em relação especificamente a emenda que 
suprimira o artigo 5°, ela não impedirá que a União, 
com base em outros dispositivos do ordenamento, 
pleiteie a indenização devida.

Quanto à técnica legislativa, entretanto, a propo-
sição merece reparos. Não foi obedecido o disposto 
na Lei Complementar n° 95/1998, haja vista o artigo 
7° deste diploma estabelecer que o primeiro artigo de 
toda lei deverá indicar o seu objeto e o respectivo âm-
bito de aplicação da norma.

Por todo o exposto, meu voto é pela constitu-
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa das 
emendas n° 1 e n° 2 e pela constitucionalidade, juridi-
cidade, boa técnica legislativa e no mérito pela apro-
vação do projeto de lei, com a emenda aditiva aduzida 
em anexo.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2005. 
– Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Relator.

EMENDA No 3

Acrescente-se ao projeto o seguinte artigo 1°, 
renumerando-se os subsequentes: 

“Art. 1° A presente lei concede auxílio 
especial aos dependentes legais dos servi-
dores do Ministério do Trabalho e Emprego, 
assassinados durante ação fiscal, e dá outras 
providências”

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2005. 
– Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com 
emenda (apresentada pelo Relator),do Projeto de Lei 
nº 3.063-B/2004, e das Emendas da Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos ter-
mos do Parecer do Relator, Deputado Luiz Eduardo 
Greenhalgh.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, José Mentor 

e Roberto Magalhães – Vice-Presidentes, Almir Moura, 
Antonio Cruz, Benedito de Lira, Bosco Costa, Cleonân-
cio Fonseca, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Ma-
cedo, Inaldo Leitão, Jamil Murad, João Almeida, João 
Paulo Cunha, José Divino, José Eduardo Cardozo, Ju-
tahy Junior, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, 
Nelson Pellegrino, Nelson Trad, Paulo Afonso, Paulo 
Magalhães, Professor Luizinho, Reginaldo Germano, 
Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, 
Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Almeida de Jesus, André 
de Paula, Celso Russomanno, Colbert Martins, Fer-
nando Coruja, João Fontes, Léo Alcântara, Leonardo 
Picciani, Luciano Zica, Luiz Alberto, Mauro Benevides, 
Moroni Torgan, Onyx Lorenzoni, Pauderney Avelino, 
Pedro Irujo, Ricardo Barros e Rubens Otoni.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente. 

PROJETO DE LEI Nº 3.067-B, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

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 mantimen-
tos, vestimentas, medicamentos e afins 
para Municípios em estado de calamidade 
pública; tendo pareceres: da Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Pú-
blico, pela aprovação (relator: DEP. CAR-
LOS SANTANA); e da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática, 
pela aprovação (relator: DEP. JOSÉ MEN-
DONÇA BEZERRA).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Ciência 
e Tecnologia, Comunicação e Informática e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Informática

I – Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do ilustre 
Deputado Carlos Nader, acrescenta o parágrafo único 
ao artigo 34 da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, 



51638 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

que “Dispõe sobre os Serviços Postais”, para estabele-
cer que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
– ECT “deverá transportar a título gratuito, mantimen-
tos, vestimentas, medicamentos e afins provenientes 
de doações para municípios que decretarem estado de 
calamidade pública em conseqüência de enchentes, 
estiagens e epidemias”.

Em sua justificação o autor aponta que a ECT 
está presente em todos os 5.561 municípios brasileiros 
com mais de 12.000 agências e o caput do art. 34 da 
Lei Postal já expressa a possibilidade da utilização dos 
seus serviços em caso de calamidades.

O Projeto foi aprovado, sem emendas, pela Comis-
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público.

No prazo regulamentar não foram apresentadas 
emendas ao projeto.

II – Voto do Relator

Como bem diz o autor, a ECT, com mais de 12 mil 
agências espalhadas pelo território nacional, e tendo 
como sua atividade principal o recebimento, transporte 
e entrega de correspondências e objetos, possui con-
dições melhores do que qualquer outra instituição para 
fazer chegar doações provenientes de qualquer ponto 
do território nacional aos atingidos por calamidades em 
qualquer outra localidade no País.

O socorro rápido e imediato às populações atin-
gidas num País que ainda conta com grandes carên-
cias, como o nosso, é bastante difícil, como temos 
verificado sempre que as calamidades ocorrem. Por 
outro lado é conhecida a grande generosidade de nos-
sa população, sempre ponta a privar-se de algo para 
socorrer o próximo.

O uso imediato por qualquer pessoa, sem ne-
nhuma burocracia, dos serviços da ECT para enviar 
seu auxílio, pode ser considerado o elo faltante para 
propiciar um rápido atendimento aos atingidos pelo 
infortúnio.

Por estes motivos, nosso voto é pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 3.067, de 2004.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2005. – Depu-
tado José Mendonça Bezerra, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje, 
aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 3.067/2004, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado José 
Mendonça Bezerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Jader Barbalho – Presidente, Pedro Chaves, 

Eduardo Sciarra e Silas Câmara – Vice-Presidentes, 
Adelor Vieira, Carlos Nader, Corauci Sobrinho, Durval 

Orlato, Eunício Oliveira, Gilberto Nascimento, Gustavo 
Fruet, Hermes Parcianello, Iris Simões, João Mendes 
de Jesus, Jorge Bittar, Jorge Gomes, José Mendonça 
Bezerra, José Rocha, Jovino Cândido, Júlio Cesar, 
Luiza Erundina, Maurício Quintella Lessa, Pedro Iru-
jo, Professora Raquel Teixeira, Raimundo Santos, Ri-
cardo Barros, Sandes Júnior, Vic Pires Franco, Walter 
Pinheiro, Enivaldo Ribeiro, Leodegar Tiscoski, Lobbe 
Neto, Pastor Pedro Ribeiro e Vieira Reis.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Jader Barbalho, Presidente.

(Footnotes)

PROJETO DE LEI Nº 3.223-A, DE 2004 
(Do Sr. Lincoln Portela)

Dispõe sobre formação de navegação 
amadora e da outras providências; tendo 
parecer da Comissão de Viação e Trans-
portes, pela aprovação, com substitutivo 
(relatora: DEP. TELMA DE SOUZA).

Despacho: Às Comissões de Viação E 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Sob exame desta Comissão encontra-se o Projeto 
de Lei nº 3.223, de 2004, do Deputado Lincoln Portela. 
A iniciativa obriga os formadores de cursos náuticos 
amadores a realizar cursos teóricos com duração mí-
nima de cinco dias, com carga de uma hora diária, e a 
ministrar pelo menos cinco aulas práticas com duração 
mínima de uma hora.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi-
das emendas à proposta. É o relatório.

II – Voto da Relatora

Apesar de admitir que a matéria do projeto em 
exame – formação de condutores de embarcação – é 
típica de regulamento, como também o são a forma-
ção de condutores de aeronaves ou a de condutores 
de veículos motorizados terrestres, reconheço que os 
argumentos do autor da proposta, Deputado Lincoln 
Portela, fazem algum sentido.

Como destaca o proponente, parece-me haver 
certa liberalidade na concessão do documento de ha-
bilitação aos candidatos à categoria de amador.

Conquanto a Marinha afirme que uma avaliação 
positiva do conhecimento teórico do candidato seja re-
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quisito bastante para lhe conceder a habilitação como 
arrais amador, julgo temerário permitir a alguém que 
participe do tráfego aquaviário sem que se saiba o grau 
de adestramento que possui à frente de uma embarca-
ção, mesmo que seja apenas de esporte e recreio.

Não acredito que a solução para o problema es-
teja em obrigar os cursos de formação a oferecer uma 
carga horária de aulas mais elevada. Afinal, com pou-
cas ou muitas horas de ensino, sempre haverá aqueles 
com baixo aproveitamento.

Nesse caso, a linha de ação mais conveniente, 
de acordo com minhas convicções, seria exigir a rea-
lização de exame prático, ao lado dos exames teórico 
e físico. 

Sei que esse tipo de exigência pode dificultar a 
formação de amadores e, eventualmente, sobrecarregar 
a Marinha. Mas não estamos aqui para oferecer facili-
dades e, sim, requerer responsabilidades. Se o preço 
a pagar pelo ingresso de amadores mais capacitados 
no tráfego aquaviário for a instituição de exames mais 
custosos, paguemo-lo. Se for o aumento dos encargos 
da Marinha, idem. De toda sorte, é sempre bom lem-
brar que a Armada pode recorrer a clubes e instituições 
náuticas credenciadas para a realização dos exames 
devidos, apenas supervisionando-os.

Feitas essas considerações, voto pela aprova-
ção do Projeto de Lei nº 3.223, de 2004, na forma do 
substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2005. 
– Deputada Telma de Souza, Relatora.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
No 3.223, DE 2004 

Modifica o art. 4º da Lei nº 9.537, de 
1997 – Lei de Segurança do Tráfego Aqua-
viário – para dispor sobre a habilitação de 
amadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei modifica o art. 4º da Lei nº 9.537, 

de 1997 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, com 
o intuito de especificar os exames necessários para a 
habilitação de candidatos à categoria de amador.

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 9.537, de 1997, passa 
a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 4º.....................................................
I – .........................................................
habilitação e cadastro dos aquaviários 

e amadores, observando, em relação aos úl-
timos, o disposto nesta Lei;

...............................................................
Parágrafo único. A habilitação dos can-

didatos à categoria de amador será aferida 

mediante exames de capacitação física, de co-
nhecimento de fundamentos teóricos e norma-
tivos da navegação e de aptidão na condução 
de embarcação. (NR)

Art. 3º. Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a data de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2005. 
– Deputada Telma de Souza, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro-
jeto de Lei nº 3.223/04, com substitutivo, nos termos do 
parecer da relatora, Deputada Telma de Souza.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mário Assad Júnior – Presidente, Homero Bar-

reto – Vice-Presidente, Ary Kara, Beto Albuquerque, 
Carlos Santana, Chico da Princesa, Devanir Ribeiro, 
Domiciano Cabral, Eliseu Padilha, Eliseu Resende, 
Giacobo, Hélio Esteves, Jair de Oliveira, Lael Varella, 
Leodegar Tiscoski, Milton Monti, Philemon Rodrigues, 
Telma de Souza, Vittorio Medioli, Wellington Roberto, 
João Tota, Marcello Siqueira, Marcelo Teixeira, Oliveira 
Filho, Pedro Chaves e Silvio Torres.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Mário Assad Júnior, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.223-A, DE 2004 

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Modifica o art. 4º da Lei nº 9.537, de 
1997 – Lei de Segurança do Tráfego Aqua-
viário – para dispor sobre a habilitação de 
amadores. 

O Congresso Nacional: 
Art. 1º Esta Lei modifica o art. 4º da Lei nº 9.537, 

de 1997 – Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, com 
o intuito de especificar os exames necessários para a 
habilitação de candidatos à categoria de amador. 

Art. 2º O art. 4º da Lei nº 9.537, de 1997, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

Art. 4º..................................................... 
I – .......................................................... 
habilitação e cadastro dos aquaviários 

e amadores, observando, em relação aos úl-
timos, o disposto nesta Lei; 

.............................................................. 
Parágrafo único. A habilitação dos can-

didatos à categoria de amador será aferida 
mediante exames de capacitação física, de 
conhecimento de fundamentos teóricos e nor-
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mativos da navegação e de aptidão na condu-
ção de embarcação. (NR) 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias 
após a data de sua publicação oficial. 

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Mário Assad Júnior, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.324-A, DE 2004 
(Do Sr. João Paulo Gomes da Silva)

Dispõe sobre a proibição de se lacrar 
as janelas dos veículos de transportes co-
letivo terrestre de passageiros e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão 
de Viação e Transportes, pela rejeição (re-
lator: DEP. FRANCISCO APPIO).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes e Constituição e Justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Vem para análise desta Comissão o Projeto de 
Lei nº 3.324, de 2004, proposto pelo Deputado João 
Paulo Gomes da Silva.

A iniciativa visa a proibir que as janelas dos ve-
ículos de transporte coletivo terrestre de passageiros 
sejam travadas, impedindo seu manuseio pelos ocu-
pantes do automotor.

De acordo com o projeto, o desrespeito àquela 
proibição sujeita o condutor do veículo à multa de valor 
correspondente a mil reais, penalidade que também 
será aplicada ao proprietário do veículo, quando este 
não for o condutor.

Justificando a propositura, o autor afirma que virou 
moda no País lacrar as janelas dos ônibus e vans, com 
o intuito de melhorar a performance do sistema de ar 
condicionado desses veículos. Lembra, todavia, que o 
ambiente fechado dos veículos favorece o aparecimen-
to de fungos, prejudiciais à saúde dos passageiros, e, 
ainda, que o travamento das janelas impede a fuga dos 
usuários no caso de acidentes, especialmente quando 
o veículo cai na água ou é incendiado.

Esgotado o prazo regimental, não foram recebi-
das emendas à iniciativa.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O Código de Trânsito Brasileiro, art. 105, § 1º, 
estatui que é competência do Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN – disciplinar o uso de equipa-
mentos obrigatórios dos veículos e determinar suas 
especificações técnicas. Corroborando essa determi-
nação, o art. 19, XXV, firma que o órgão executivo de 
trânsito da União – DENATRAN – é responsável por 
elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as 
normas e requisitos de segurança veicular para fabri-
cação e montagem de veículos.

Consoante tais prescrições, encontra-se em vigor 
a Resolução CONTRAN nº 811, de 1996, que estabe-
lece requisitos de segurança para veículos de trans-
porte coletivo de passageiros (ônibus e microônibus), 
a qual, em seu art. 3º, fixa:

“§ 4º Os veículos de uso rodoviário uti-
lizados no transporte coletivo intermunicipal, 
interestadual e internacional poderão utilizar 
janelas de vidro fixo e/ou inteiriço. Nesses ve-
ículos ocasionalmente, poderá ser substituído 
o mecanismo de abertura das janelas de emer-
gência por dispositivo tipo martelo em número 
mínimo de 6 (seis) para os ônibus e 4 (quatro) 
para os microônibus, mantido em caixa violável, 
apresentando as características construtivas 
conforme Anexo IV.” 

Na mesma linha, também vige norma do Conse-
lho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – CONMETRO – Resolução nº 1, de janeiro 
de 1993, que estabelece o Regulamento Técnico de 
Carroçaria de Ônibus Urbano – Padronização, cujo 
teor não obriga a adoção de um determinado tipo de 
janela, apenas dizendo, em seu item 14.2, que:

“As janelas laterais podem ser construí-
das, tendo uma vidraça fixa inferior (bandeira) 
e outra móvel superior, capaz de deslizar em 
caixilho próprio, e/ou possuir os quatro vidros 
móveis.”

Por fim, o Regulamento Técnico do MERCOSUL 
nº 19, de 2002, aplicável aos Estados Parte, em seu 
item 9, dispõe:

“Os painéis laterais da carroceria e as 
partes superiores das portas (de entrada, sa-
ída e de emergência), nos veículos, deverão 
estar dotadas de janelas localizadas na área 
das poltronas.

Se entenderá por “janela lateral” a toda 
superfície de vidro, fixo ou móvel, fixada a um 
suporte que sirva de coluna à mesma, posi-
cionada nas laterais do veículo entre o peitoril 
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da lateral e seu frechal ou união do teto com 
a lateral.”

Como se pode perceber, são todas normas técni-
cas que regem a matéria, muito prudentemente tendo 
se esquivado o legislador federal de entrar em minúcias 
quanto às caraterísticas das partes, equipamentos e 
processos relacionados a produto industrial, caso dos 
veículos automotores, e, mais especificamente, dos 
ônibus. De fato, a evolução tecnológica e do conheci-
mento automotivos obrigam a que as normas aplicáveis 
ao setor sejam facilmente adaptáveis, a fim de evitar 
que os produtos tornem-se obsoletos ou sua fabrica-
ção passe a ser antieconômica.

A par disso, cumpre lembrar ainda dois aspectos 
que estariam a repelir a idéia de se estatuir em lei de-
terminada característica técnica dos ônibus. 

O primeiro refere-se às exigências previstas em 
editais e contratos de concessão de transporte de pas-
sageiros, que obrigatoriamente especificam as carac-
terísticas dos veículos que devem ser postos a operar. 
A modificação dessas especificações, por força de lei, 
obrigaria revisão de todos os contratos e ajustamento 
para compensar os exploradores pela mudança exigi-
da, quando esta for possível, diga-se.

O segundo diz respeito aos meandros do co-
mércio internacional. Cumpre destacar que o Brasil 
exporta cerca de 30% de sua produção de ônibus, 
atividade que pode ser dificultada caso as caracterís-
ticas dos ônibus aqui fabricados passem a diferir do 
padrão adotado em outros países. Inversamente, ou-
tros países podem argumentar que a fixação de uma 
exigência estranha à comunidade internacional pode 
representar uma “barreira técnica” às exportações de 
ônibus para o Brasil.

Assim, no que compete a esta Comissão exami-
nar, votamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.324, 
de 2004.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2005. 
– Deputado Francisco Appio, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.324/04, nos termos do parecer 
do relator, Deputado Francisco Appio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mário Assad Júnior – Presidente, Homero Bar-

reto – Vice-Presidente, Ary Kara, Beto Albuquerque, 
Carlos Santana, Chico da Princesa, Devanir Ribeiro, 
Domiciano Cabral, Eliseu Padilha, Eliseu Resende, 
Giacobo, Hélio Esteves, Jair de Oliveira, Lael Varella, 
Leodegar Tiscoski, Milton Monti, Philemon Rodrigues, 
Telma de Souza, Vittorio Medioli, Wellington Roberto, 

João Tota, Marcello Siqueira, Marcelo Teixeira, Oliveira 
Filho, Pedro Chaves e Silvio Torres.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Mário Assad Júnior, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.447-A, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Dispensa, do pagamento de passa-
gens de transportes interestadual, para 
mulheres grávidas, nas condições em que 
estabelece”; tendo parecer da Comissão 
de Viação e Transportes, pela rejeição (re-
latora: DEP. TELMA DE SOUZA).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes Seguridade Social e Família e 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação 
eTransportes

I – Relatório

A proposição acima mencionada determina que 
devem ser dispensadas do pagamento de passagens, 
no transporte interestadual, as mulheres grávidas que 
se deslocarem com a finalidade de realizar tratamento 
médico, exames pré-natais, pós-parto e para hospita-
lização. Fica estabelecido que o número de desloca-
mentos mensais ficará a critério do Sistema Único de 
Saúde – SUS, face às necessidades decorrentes das 
condições clínicas da beneficiada. Limita-se, entretanto, 
a duas vagas por veiculo de transporte interestadual, o 
número de mulheres grávidas a serem transportadas, 
vedada a acumulação com os benefícios concedidos 
aos idosos. Para a concessão do benefício previsto, 
deve ser apresentada declaração fornecida pelo SUS 
de que a interessada está grávida ou em período pós-
parto, necessitando deslocar-se para realização de 
tratamentos, exames ou para hospitalização. A referida 
declaração deve ser apresentada à empresa conces-
sionária dos serviços de transporte interestaduais ou 
ao responsável pela venda de passagens ou, ainda, 
perante o condutor do veículo.

Em sua justificação, o Autor defende que a me-
dida vai facilitar o acesso das gestantes e parturien-
tes ao serviço de saúde, particularmente aquelas re-
sidentes em pequenas cidades interioranas ou na 
zona rural, contribuindo para evitar problemas para a 
mulher e para a criança durante a gravidez, no parto 
e no pós-parto.
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Após o exame por este órgão técnico, a propos-
ta ainda vai ser apreciada pelas Comissões de Segu-
ridade Social e Família e de Constituição e Justiça e 
de Redação.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto de lei nesta Comissão de 
Viação e Transportes.

É o nosso relatório.

II – Voto da Relatora

Não obstante a louvável preocupação do Autor 
com a melhoria das condições de atendimento às mu-
lheres gestantes e parturientes, há razões que não 
recomendam a adoção da medida proposta.

Antes de mais nada, devemos nos deter sobre a 
questão do financiamento do benefício, que constitui, 
talvez, o problema fundamental a ser enfrentado quando 
da concessão de descontos ou gratuidades. Essa ques-
tão é objeto da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
que, entre outras providências, “dispõe sobre o regime 
de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal”. A 
norma legal citada foi complementada pela Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995, que regula a outorga e as prorro-
gações das concessões e permissões de serviços pú-
blicos, a qual dispõe em seu art. 35, que “a estipulação 
de novos benefícios tarifários pelo poder concedente fica 
condicionada à previsão, em lei, da origem dos recursos 
ou da simultânea revisão da estrutura tarifária do con-
cessionário ou permissionário, de forma a preservar o 
equilíbrio econômico-financeiro do contrato”.

Esse quadro normativo encontra seu fundamento 
no art. 175, da Constituição Federal, que estabelece 
ser incumbência do “poder público, na forma da lei, 
diretamente ou sob o regime de concessão ou per-
missão, sempre através de licitação, a prestação de 
serviços públicos”. O mesmo dispositivo, em seu pa-
rágrafo único, determina que a lei deve dispor sobre 
uma série de condições relacionadas à contratação e 
à prestação dos serviços, entre as quais está a polí-
tica tarifária.

O art. 35 referido acima é claro ao indicar ape-
nas dois caminhos possíveis para que seja efetivada 
a concessão de gratuidade ou desconto: o aporte de 
recursos para subsídio direto ou a revisão das tarifas 
praticadas, de tal forma que possa ser custeado o be-
nefício pretendido. Sabe-se que, de um lado, a carência 
de recursos públicos inviabiliza a primeira alternativa, 
enquanto que, de outro, o aumento de tarifas penaliza o 
conjunto da sociedade, afetando segmentos por vezes 
até mais carentes do que aquele a ser beneficiado.

Por oportuno, cabe mencionar a Lei nº 10.233, 
de 2001, que entre outras disposições criou as Agên-

cias Nacionais de Transportes Terrestres e Aquaviá-
rios. Essa norma, ao instituir as diretrizes gerais do 
gerenciamento da infra-estrutura e da operação dos 
transportes aquaviário e terrestre, prevê que os subsí-
dios incidentes sobre fretes e tarifas devem constituir 
“ônus do nível de governo que os imponha ou conceda” 
(art. 12, inciso VI). Mencione-se, ainda, a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000), que trouxe maior controle sobre a 
criação ou ampliação de benefícios, bem como sobre 
os atos governamentais que gerem despesa, princi-
palmente de caráter continuado, os quais devem ser 
instruídos com a estimativa dos recursos necessários 
para o custeio do benefício e sua origem.

Finalmente, é importante registrar que o Ministério da 
Saúde, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
ampara a necessidade de deslocamento de pacientes para 
tratamento de saúde fora do domicílio, abrangendo o pa-
gamento de passagens e diárias, inclusive para acompa-
nhante. Dessa forma, já estariam alcançados os objetivos 
perseguidos pelo projeto de lei em exame.

Diante do exposto, somos pela rejeição quanto 
ao mérito do Projeto de Lei nº 3.447, de 2004.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 2005. 
– Deputada Telma de Souza, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, rejeitou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 3.447/04, nos termos do parecer 
da relatora, Deputada Telma de Souza.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mário Assad Júnior – Presidente, Homero Bar-

reto – Vice-Presidente, Ary Kara, Beto Albuquerque, 
Carlos Santana, Chico da Princesa, Devanir Ribeiro, 
Domiciano Cabral, Eliseu Padilha, Eliseu Resende, 
Giacobo, Hélio Esteves, Jair de Oliveira, Lael Varella, 
Leodegar Tiscoski, Milton Monti, Philemon Rodrigues, 
Telma de Souza, Vittorio Medioli, Wellington Roberto, 
João Tota, Marcello Siqueira, Marcelo Teixeira, Oliveira 
Filho, Pedro Chaves e Silvio Torres.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Mário Assad Júnior, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.800-A, DE 2004 
(Da Sra. Laura Carneiro)

Permite o depósito do FGTS, por parte 
do empregador, em conta poupança de li-
vre acesso em nome do trabalhador; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público, pela rejeição 
(relatora: DEP. NEYDE APARECIDA).
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Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; Finanças e 
Tributação (Mérito e Art. 54, RICD) e Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão De Trabalho, 
De Administração e Serviço Público

I – Relatório

A Deputada Laura Carneiro apresentou a esta 
Casa Projeto de Lei que permite ao trabalhador optar 
pelo depósito dos valores correspondentes a seu Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS em conta 
poupança de livre acesso, em seu nome.

Na hipótese de o trabalhador optar em receber o 
FGTS na forma definida pelo Projeto de Lei em exame, 
o percentual a ser depositado pelo empregador passa 
de 8% para 11,2% da remuneração paga ou devida, no 
mês anterior, incluídas, na remuneração, as parcelas 
previstas legalmente nos arts. 457 e 458 da CLT e na 
Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1992, com as modifica-
ções da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.

Determina, ainda, ser proibido o depósito, nesse 
tipo de conta, de qualquer valor decorrente de acordo 
entre empregador e empregado, bem como rescisão 
de contrato e outros.

No prazo regimental não foram apresentadas 
emendas.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

O Projeto de Lei em exame objetiva possibilitar o 
livre acesso do trabalhador aos recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço. Segundo a autora, as 
hipóteses legais de movimentação da conta vinculada 
do FGTS são muito restritas, limitando o acesso do tra-
balhador a uma parte de sua própria remuneração.

O efeito benéfico seria desenvolver a responsa-
bilidade do trabalhador, que se encarregaria do geren-
ciamento de seus recursos

Em que pese as alegações da nobre Par, o patri-
mônio do FGTS, pela legislação atual, tem destinação 
social de largo alcance, garantindo o financiamen-
to de programas de habitação popular, saneamento 
básico, urbanização, qualificação e requalificação de 
mão-de-obra.

Apesar de o FGTS pertencer ao trabalhador in-
dividualmente, do bolo formado pelos depósitos de 
todos, saem recursos que voltam para os próprios 
trabalhadores de forma conjunta, reforçando os laços 
de solidariedade social entre todas as categorias. As 

prioridades do Fundo são garantidas pela gestão com-
partilhada entre trabalhadores, empregadores e Go-
verno. Não vemos razão para inverter esse enfoque e 
privilegiar o uso individual de um patrimônio que, sa-
biamente, tem um destinação social e coletivizante. A 
legislação atual do FGTS atende aos objetivos de um 
sociedade solidária (art.3º, I da CF).

Não ignorando que o trabalhador tenha necessida-
des individuais muito justas que poderiam ser supridas 
com recursos do FGTS, já lhe é possibilitado efetuar 
saque em sua conta em determinadas situações, tais 
como, aquisição de casa própria, por motivo de AIDS, 
de neoplasia maligna, entre outras. Ressalte-se, ainda, 
que a imobilização dos depósitos do FGTS garante a 
formação de um pecúlio futuro, para a aposentadoria 
e a velhice ou, antes disso, para as situações de de-
semprego. 

Do exposto, somos pela rejeição do Projeto de 
Lei nº 3.800, de 2004.

Sala da Comissão, 15 de dezembro de 2004. 
– Deputada Neyde Aparecida, 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 3.800/2004, nos termos do 
Parecer da Relatora, Deputada Neyde Aparecida.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Osvaldo Reis e Marco Maia – Vice-Presidentes, 

Carlos Alberto Leréia, Daniel Almeida, Dra. Clair, Éri-
co Ribeiro, Isaías Silvestre, Jovair Arantes, Leonardo 
Picciani, Milton Cardias, Moraes Souza, Vanessa Gra-
zziotin, Walter Barelli, Ann Pontes, Benjamin Maranhão, 
Eduardo Barbosa, Homero Barreto, Leonardo Monteiro 
e Pedro Canedo.

Sala da Comissão, 18 de outubro de 2005. – Depu-
tado Osvaldo Reis, Vice-Presidente, no exercício da 
Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 4.189-A, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

Dispõe sobre a instalação de setor 
destinado a prestação de serviços de odon-
tologia nos hospitais públicos e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão 
de Seguridade Social e Família, pela rejeição 
(relator: DEP. BENJAMIN MARANHÃO).

Despacho: Às Comissões de Segurida-
de Social e Família de Finanças e Tributação 
(Art. 54 RICD) e de Constituição e Justiça e 
De Cidadania (Art. 54 RICD)
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Apreciação: Proposição Sujeita à Apre-
ciação Conclusiva pelas Comissões – Art. 
24 II

Publicação do Parecer da Comissão de Seguridade 
Social e Família

PARECER VENCEDOR

I – Relatório

O Projeto de Lei acima epigrafado, de autoria da 
Deputado Carlos Nader, que “dispõe sobre a instalação 
de setor destinado a prestação de serviços de odonto-
logia nos hospitais públicos e dá outras providências

O Deputado Elimar Máximo Damasceno apresen-
tou parecer pela aprovação do Projeto, entendendo que 
a proposta contida no Projeto de Lei encontra respal-
do na realidade da saúde bucal e visa complementar 
o SUS na organização de seus serviços garantindo a 
integralidade da assistência à saúde

A proposição foi encaminhada para exame de 
mérito a Comissão de Seguridade Social e Família.

Este é o relatório.

II – Voto do Relator

Na reunião deliberativa desta Comissão, realizada 
no dia 05 de outubro de 2005, após a rejeição do pare-
cer do Relator Elimar Máximo Damasceno ao Projeto de 
Lei nº 4.189/04, pela Comissão de Seguridade Social 
e Família, fui designado o relator do vencido.

Por entendermos que o Projeto de Lei nº 4.189/04 
não atende em sua amplitude as necessidades de 
política de saúde bucal brasileira e, sabermos ser ne-
cessária a regulamentação dessa política através de 
negociações diretas entre Estados e Municípios, Mi-
nistério da Saúde e os atores envolvidos no processo, 
ou seja, população e cirurgiões dentistas, nós somos 
pela rejeição do referido Projeto, para que se possa 
através de portarias normais do Ministério da Saúde e 
programas já existentes, como o Programa de Saúde 
da Família, especialmente da Atenção à Saúde Bucal, 
e os Centros de Especialidades Odontológicas terem 
a amplitude necessária para atenderem essa questão 
da saúde bucal da população.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Benjamin Maranhão.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Seguridade Social e Família, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 4.189/2004, nos termos do Parecer Vencedor do 
Deputado Benjamin Maranhão, contra o voto do Rela-
tor Deputado Elimar Máximo Damasceno, cujo parecer 
passou a constituir voto em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Dr. Benedito Dias – Presidente, Arnaldo Faria 

de Sá, Guilherme Menezes e Almerinda de Carvalho 
– Vice-Presidentes, Amauri Gasques, Angela Guadag-
nin, Benjamin Maranhão, Darcísio Perondi, Dr. Francisco 
Gonçalves, Dr. Ribamar Alves, Eduardo Barbosa, Elimar 
Máximo Damasceno, Geraldo Thadeu, Jandira Feghali, 
Jorge Alberto, José Linhares, Laura Carneiro, Manato, 
Nilton Baiano, Rafael Guerra, Roberto Gouveia, Teté 
Bezerra, Thelma de Oliveira, Zelinda Novaes, Milton 
Cardias, Nazareno Fonteles e Selma Schons.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Dr. Benedito Dias, Presidente.

VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO ELIMAR 
MÁXIMO DAMASCENO

I – Relatório

O Projeto de Lei acima ementado, de autoria do 
Deputado Carlos Nader, estabelece a obrigatoriedade 
de que os hospitais públicos e os conveniados pelo SUS 
mantenham, em suas dependências, um setor destina-
do à prestação de serviços de odontologia, para o que 
devem ter no seu quadro de servidores os profissionais 
habilitados para a prestação daqueles serviços.

O Poder Executivo fica autorizado a realizar con-
vênios com as entidades e os responsáveis pelos 
hospitais ou estabelecimentos congêneres, para dar 
cumprimento ao disposto na lei.

O Autor alega que a prestação de serviços odon-
tológicos no ambiente hospitalar é uma necessidade e, 
nos grandes centros urbanos, os hospitais de grande 
porte já possuem, nos respectivos organogramas, um 
serviço específico para o atendimento odontológico, 
o que representa um avanço importante e benéfico 
para a população. Portanto, pretende estender esse 
procedimento aos demais hospitais e estabelecimen-
tos do gênero. 

A matéria vem para ser analisada, no mérito, 
por esta Comissão de Seguridade Social e Família, 
seguindo para ser apreciada pelas Comissões de Fi-
nanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.

No prazo regimental previsto, não foram apresen-
tadas emendas perante esta Comissão. 

II – Voto 

Reconhecemos a importância dos serviços odon-
tológicos dentro do marco da atenção integral pre-
conizada para o Sistema Único de Saúde – SUS e 
entendemos que a obrigatoriedade de que todos os 
hospitais públicos e conveniados com o SUS prestem 
serviço de assistência odontológica é medida que con-
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tribuirá significativamente aos anseios da população 
mais carente.

A garantia do acesso universal à assistência 
odontológica deve ser buscada também por meio do 
atendimento de serviços de odontologia nos hospitais, 
que incluem desde serviços de emergência até os de 
média e de alta complexidade.

É preciso ofertar ao paciente toda atenção de 
atendimento, o que implica a oferta conjunta de ações 
de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura 
e reabilitação, tanto no âmbito individual quanto co-
letivo. 

Urge a necessidade de ampliar e qualificar a as-
sistência odontológica, em todos os níveis de atenção 
– desde a básica até a de alta complexidade, aumen-
tando a resolubilidade dos serviços, isto é, sua capa-
cidade operacional e técnica para resolver as deman-
das que chegam.

Compete ao Ministério da Saúde adotar política na 
área bucal que atenda aos anseios e necessidades da 
população, implantando e/ou melhorando os Centros de 
Referência de Especialidades Odontológicas. Esses cen-
tros devem ser unidades de referência para as equipes e 
os serviços de saúde bucal da atenção básica e devem 
ofertar, de acordo com a realidade epidemiológica de cada 
região e município, os procedimentos clínicos odontológicos 
complementares aos realizados na atenção básica, que 
incluem, entre outros, tratamentos cirúrgicos periodontais, 
endodontias e dentística de maior complexidade. 

A instalação de setor específico destinado aos 
serviços de odontologia contribuirá para a saúde bucal, 
principalmente nas medidas preventivas, em especial 
nas crianças e adolescentes.

Outro tópico relevante é o aumento da oferta de 
trabalho aos profissionais da odontologia que sofrem 
com a demanda no mercado de trabalho e escassez 
de clientela.

Entendemos que a proposta contida no Projeto 
de Lei encontra respaldo na realidade da saúde bucal 
e visa complementar o SUS na organização de seus 
serviços garantindo a integralidade da assistência à 
saúde, razões que nos levam a proferir voto favorável 
à aprovação do Projeto de Lei n.º 4.189, de 2004.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 2005. – Depu-
tado Elimar Máximo Damasceno, PRONA/SP.

PROJETO DE LEI Nº 4.313-A, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Institui a Política de Reciclagem de 
Entulhos de construção civil e dá outras 
providências.”; tendo parecer da Comissão 
de Desenvolvimento Urbano, pela rejeição 
(relator: DEP. FÁBIO SOUTO).

Despacho: Às Comissões de Desenvol-
vimento Urbano Finanças e Tributação (Mérito 
e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Desenvol-
vimento Urbano

I – Relatório

A proposta em epígrafe, de autoria do eminente 
Deputado Carlos Nader, tem por objetivo instituir uma 
política de reciclagem de entulhos da construção civil, 
visando incentivar o reaproveitamento de materiais na 
edificação de moradias populares. O projeto lista uma 
série de ações e medidas que poderão ser tomadas 
pelo Poder Executivo para a consecução dos objeti-
vos pretendidos, sempre no âmbito das “Regiões Ad-
ministrativas”.

Entre essas ações, destacam-se o apoio à criação 
de centros de prestação de serviços logísticos para os 
materiais recicláveis e de indústrias de reciclagem em 
cada Região Administrativa, concessão de benefícios 
e incentivos fiscais, além da celebração de convênios 
de colaboração com órgãos ou entidades das admi-
nistrações federal, estadual ou municipal.

O Autor justifica sua proposta sob o argumento de 
que os entulhos da construção civil apresentam baixo 
custo de reciclagem e, por serem constituídos, em sua 
maioria, de materiais nobres, poderiam ser utilizados 
em diversas etapas da construção de habitações po-
pulares, desde que adequadamente reciclados.

Dessa forma, seria amenizado um grave pro-
blema ambiental urbano que é o da destinação dos 
resíduos da construção civil e, ao mesmo tempo, 
seriam criados empregos e produzidos insumos 
baratos e de boa qualidade para edificações po-
pulares.

Cumpre a esta Comissão de Desenvolvimento 
Urbano, nos termos do art. 32, inciso VII, do Regimen-
to Interno da Câmara dos Deputados, manifestar-se 
sobre o mérito da matéria. Na seqüência, a Comissão 
de Finanças e Tributação – CFT – deverá também ana-
lisar o mérito e a adequação orçamentária e financeira 
da proposta, cabendo à Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania – CCJC, avaliar os aspectos 
de constitucionalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva da proposição.

Esgotado o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto nesta Câmara Técnica.

É o relatório.
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II – Voto do Relator

A proposta de se regular a destinação do entulho 
gerado pela construção civil, especialmente conside-
rando sua reciclagem e reaproveitamento na constru-
ção de moradias populares, demonstra um elevado 
zelo do Autor da matéria, tanto no cuidado ambiental 
atinente ao destino dos resíduos sólidos, quanto no 
que se refere à função social da habitação.

Existem, no entanto, alguns óbices técnicos e 
legais para a implantação das medidas propostas, os 
quais cumpre à nossa análise preliminarmente abor-
dar.

Deve-se considerar, inicialmente, que o objetivo 
do projeto de lei, de estabelecer regras gerais sobre 
políticas de reciclagem de entulhos da construção 
civil, não foi alcançado, uma vez que foram especifi-
cados instrumentos e medidas a serem tomadas em 
cada Região Administrativa dos Municípios, o que 
constitui interferência numa competência claramente 
municipal.

A própria Constituição Federal – CF, em seu art. 
30, inciso I, estabelece que compete aos Municípios 
“legislar sobre assuntos de interesse local”. O mesmo 
artigo, no inciso VIII, prevê que os municípios devem 
“promover, no que couber, adequado ordenamento ter-
ritorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Dessa 
forma, o que ocorre é que muitos Municípios brasileiros 
nem ao menos são divididos em regiões administrativas, 
divisão esta de competência das autoridades locais, o 
que inviabiliza vários itens da proposta em análise.

O parágrafo único do art. 2º do PL determina que 
o Poder Executivo reservará área em cada Região 
Administrativa para o desenvolvimento das atividades 
previstas no artigo, ferindo o princípio da independên-
cia entre os poderes. Já as demais prescrições pre-
vistas no PL, todas foram colocadas apenas de forma 
sugestiva – “poderá o Poder Executivo”, “poderão ser 
adotadas” – sem poder coercitivo algum.

Como se vê, talvez para evitar que o projeto de 
lei invadisse competência de outros Poderes ou vio-
lasse o Pacto Federativo, quase todos os artigos da 
proposta sob análise foram construídos de forma me-
ramente autorizativa, não possuindo nenhum efeito 
prático consistente.

Por essa razão, embora caiba à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC – uma 
análise mais detalhada da constitucionalidade da maté-
ria, já podemos inferir sua inconstitucionalidade, posto 
que, de acordo com a Súmula nº 1 da CCJC, baseada 
no § 1º do art. 61 da Constituição Federal: “Projeto de 
lei, de autoria de Deputado ou Senador que autoriza o 

Poder Executivo a tomar determinada providência que 
é de sua competência privativa, é inconstitucional”.

Por fim, cabe destacar que se encontram em tra-
mitação nesta Casa várias propostas referentes à desti-
nação de resíduos sólidos – Projeto de Lei nº 203/1991 
e mais setenta e quatro projetos apensados – para os 
quais foi constituída uma Comissão Especial, a qual 
deverá discutir os temas propostos e elaborar Pare-
cer propondo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Ademais, alguns dos projetos apensados, como o PL 
nº 121/2003 e o PL nº 4.502/1998, já abordam em seus 
textos a destinação dos resíduos da construção civil.

Desse modo, julgamos que, a bem da eficiência 
do processo legislativo, bem como da consolidação e 
aplicabilidade da legislação sobre o tema, o destino 
dos vários tipos de resíduos sólidos deveria ser trata-
do em norma legal única, a ser elaborada no âmbito 
da referida Comissão Especial.

Pelas razões expostas, em que pese a nobre 
intenção do Autor da proposta, no que cabe a esta 
Comissão analisar, nosso voto é pela REJEIÇÃO do 
Projeto de Lei nº 4.313, de 2004.

Sala da Comissão,   de            de 2005. – Depu-
tado Fábio Souto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Desenvolvimento Urbano, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 4.313/2004, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Fábio Souto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Julio Lopes – Presidente, Fábio Souto, Colbert 

Martins e Jaime Martins – Vice-Presidentes, Barbosa 
Neto, Custódio Mattos, Inácio Arruda, Jackson Barreto, 
Maria do Carmo Lara, Paulo Gouvêa, Pedro Fernan-
des, Zezéu Ribeiro, Gustavo Fruet.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Julio Lopes, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 4.500–B, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Dispõe sobre o Programa de Cons-
cientização sobre “Consumo Sustentável” 
e dá outras providências”; tendo pareceres: 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: Dep. Oliveira Filho); e 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira 
e orçamentária deste e do substitutivo da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (relator: Dep. Armando 
Monteiro).
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Despacho: Às comissões de: Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável Finan-
ças e Tributação (art. 54 RICD) e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas comissões – art. 24 
II.

Publicação dos Pareceres das Comissões de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Fi-
nanças e Tributação

(*) Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável

I – Relatório

O Projeto de Lei (PL) nº 4.500, de 2004, visa a 
instituir o Programa de Conscientização sobre Consu-
mo Sustentável, com os seguintes objetivos: incentivar 
mudanças de atitude nos consumidores e sociedade em 
geral; estimular trabalhos voluntários em prol do consu-
mo sustentável; promover técnicas de uso dos recursos 
naturais que protejam o meio ambiente; promover a ro-
tulagem/certificação ambiental, visando à identificação 
de produtos e serviços social e ambientalmente susten-
táveis; estimular empresas a introduzir as dimensões 
social, cultural e ambiental no processo de produção e 
gestão; apoiar negócios sustentáveis e promover ampla 
divulgação do ciclo de vida dos produtos.

O Poder Executivo deverá promover campanhas 
temáticas nos órgãos da Administração Pública Direta 
e Indireta. Campanhas e projetos deverão ser aplicados 
em unidades de ensino oficial, privilegiando alunos do 
ensino médio e fundamental. As Secretarias de Edu-
cação e de Meio Ambiente tomarão as providências 
necessárias para o efetivo cumprimento da lei. As des-
pesas correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias consignadas no orçamento vigente.

(*) Republicado em virtude de incorreções no 
anterior.

O autor justifica sua proposição argumentando 
que o desenvolvimento sustentável visa a aprimorar o 
desenvolvimento econômico, garantindo nível básico 
de qualidade de vida para todas as pessoas, das ge-
rações presentes e futuras, e protegendo os sistemas 
ambientais e sociais que dão suporte à vida. Argumen-
ta, ainda, ser necessário discutir o consumo sustentá-
vel, tendo em vista a interdependência existente entre 
produção e consumo e proteção ambiental.

Encaminhado a esta comissão, o projeto de lei em 
epígrafe não recebeu emendas, no prazo regimental.

II – Voto do Relator

De acordo com o Regimento Interno da Câma-
ra dos Deputados, alterado pela Resolução nº 20, de 

2004, cumpre a esta comissão pronunciar-se quanto 
ao mérito das proposições que tratam de “legislação 
de defesa ecológica” e de “desenvolvimento sustentá-
vel” (art. 32, XIII, a e c).

O Projeto de Lei nº 4.500/2004 trata de matéria 
da mais alta relevância, qual seja, o despertar do cida-
dão brasileiro para a necessidade de proteger o meio 
ambiente, por meio do consumo sustentável. Sabemos 
que o Brasil é um país dotado de território imenso, rico 
em flora, fauna, solo e água, o que cria a noção equi-
vocada de que fomos privilegiados com recursos na-
turais inesgotáveis. Em vista disso, constituímos uma 
sociedade do desperdício, esbanjando, rotineiramen-
te, água, energia, alimentos e tantos outros recursos 
e produzindo resíduos em excesso.

Paradoxalmente, somos, também, uma sociedade 
profundamente desigual, em que pequena parcela da 
população apresenta o mesmo padrão de consumo 
dos países ricos, enquanto a maioria carece dos ele-
mentos mais essenciais para uma vida digna, como 
alimentos e serviços de saneamento básico.

Consumo sustentável deve ser entendido como 
um modo de usar os recursos naturais de forma a sa-
tisfazer as necessidades da geração presente, sem 
comprometer aquelas das gerações futuras. Portanto, 
sua prática tem reflexos na esfera social, ambiental e 
ética. Na esfera social, objetiva reduzir as desigual-
dades entre ricos e pobres. Na esfera ambiental, pre-
ocupa-se em diminuir a degradação da natureza. Na 
esfera ética, tem em vista a conservação de recursos 
para as gerações futuras.

Reduzindo o desperdício, estaremos poupando 
a natureza e colaborando para a erradicação da fome 
e para a melhoria da saúde humana. Assim, consumir 
de forma responsável é, sem dúvida, um dos maiores 
desafios do desenvolvimento sustentável.

Para alcançar esse objetivo, é necessário atuar 
tanto no processo produtivo, como no comportamen-
to dos consumidores, estimulando maior interesse na 
proteção ambiental entre cidadãos, empresários, ins-
tituições públicas e privadas. Destarte, consideramos 
que a ação do Poder Público voltada para a consumo 
sustentável, como quer o Projeto de Lei nº 4.500/2004, 
certamente contribuirá para o alcance desse intento, 
persuadindo o consumidor a escolher produtos ecolo-
gicamente saudáveis e, conseqüentemente, induzindo 
os produtores a adotarem processos e matérias-primas 
igualmente corretas, sob o ponto de vista ambiental.

Entretanto, consideramos que a proposição pode 
ser aprimorada quanto ao mérito, apresentando a de-
finição de consumo sustentável. Consideramos im-
portante, também, mencionar explicitamente certos 
recursos que merecem ser objeto de ação específica 
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do Poder Público para sua conservação, como água, 
energia e resíduos sólidos. Além disso, deve-se en-
fatizar a incorporação das técnicas de produção am-
biental e socialmente sustentáveis, junto a empresas 
e produtores em geral.

Ao ensejo, consideramos necessário aprimorar 
o projeto de lei em relação à técnica legislativa e à 
juridicidade. Quanto à técnica legislativa, propomos 
mudanças de redação, para maior clareza do projeto. 
Em relação à juridicidade, entendemos que o PL deve 
ser modificado, tendo em vista que os arts. 1º e 3º con-
trariam o art. 84, VI, a, da Carta Magna.

Em vista do exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.500, de 2004, no âmbito desta Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, na forma do substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 2 de junho de 2005. – Depu-
tado Oliveira Filho, Relator.

SUBSTITUTIVO DO RELATOR AO PROJETO  
DE LEI Nº 4.500, DE 2004

Institui a Política de Incentivo de Edu-
cação ao Consumo Sustentável.

O congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Política de Incentivo de 

Educação ao Consumo Sustentável, com os objetivos 
de estimular a adoção de práticas de consumo susten-
tável pelo poder público e pela sociedade.

Parágrafo único. Entende-se por consumo sus-
tentável o uso de produtos e serviços a partir de crité-
rios sociais, ambientais e econômicos que garantam 
as necessidades básicas e a qualidade de vida das 
presentes e das futuras gerações.

Art. 2º Para atender aos objetivos da política a 
que se refere o art. 1º, incumbe ao Poder Público pro-
duzir e divulgar informações e promover campanhas 
em prol do consumo sustentável, de forma a:

I – demonstrar os impactos socioambientais da 
produção e do consumo de produtos e serviços;

II – promover o acesso a processos produtivos, 
produtos e serviços que incorporem a sustentabili-
dade;

III – incentivar a escolha de produtos que sejam 
produzidos com base em processos sustentáveis;

IV – estimular o uso de produtos duráveis e a 
redução do desperdício;

V – promover o comércio ético, justo e solidá-
rio;

VI – estimular o consumo de bens e serviços pro-
duzidos localmente em bases sustentáveis;

VII – estimular a participação e o controle social 
nas ações políticas, econômicas e institucionais para 
a adoção do consumo sustentável;

VIII – incentivar a organização comunitária, for-
talecendo a capacidade dos consumidores na tomada 
de decisões sobre suas opções de consumo;

IX – estimular a redução do consumo de água, 
energia e outros recursos naturais, renováveis e não-
renováveis;

X – estimular a não geração de resíduos, efluen-
tes e emissões atmosféricas;

XI – estimular as empresas a incorporarem as 
dimensões social, cultural e ambiental no processo 
de produção e gestão;

XII – incentivar a rotulagem e a certificação am-
biental;

XIII – disseminar a importância da análise do 
ciclo de vida dos produtos para a promoção do con-
sumo sustentável;

XIV – potencializar ações educativas do Gover-
no e da sociedade voltadas à promoção consumo 
sustentável;

Art. 3º Caberá ao Poder Público incorporar práti-
cas de consumo sustentável nas suas atividades ad-
ministrativas e operacionais.

Art. 4º Esta política deverá ser implementada 
em consonância com a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 
1999 por meio do órgão gestor da Política Nacional de 
Educação Ambiental.

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

Sala da Comissão, 2 de junho de 2005. – Depu-
tado Oliveira Filho, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável, em reunião ordinária realizada 
hoje, aprovou, com substitutivo do Projeto de Lei n° 
4.500/2004, nos termos do parecer do relator, Depu-
tado Oliveira Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luciano Castro – Presidente, Jorge Pinheiro, Pau-

lo Baltazar e Kelly Moraes – Vice-Presidentes, Antonio 
Carlos Mendes Thame, Babá, César Medeiros, Edson 
Duarte, Fernando Gabeira, João Alfredo, Leonardo 
Monteiro, Luciano Zica, Oliveira Filho, Sandro Matos, 
Sarney Filho, Max Rosenmann e Teté Bezerra.

Sala da Comissão, 8 de junho de 2005. – Depu-
tado Luciano Castro, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO DA COMISSÃO AO 
PROJETO DE LEI Nº 4.500, DE 2004

Dispõe sobre o Programa de Cons-
cientização sobre “Consumo Sustentável” 
e dá outras providências.

O congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica instituída a Política de Incentivo de 

Educação ao Consumo Sustentável, com os objetivos 
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de estimular a adoção de práticas de consumo susten-
tável pelo poder público e pela sociedade.

Parágrafo único. Entende-se por consumo sus-
tentável o uso de produtos e serviços a partir de crité-
rios sociais, ambientais e econômicos que garantam 
as necessidades básicas e a qualidade de vida das 
presentes e das futuras gerações.

Art. 2º Para atender aos objetivos da política a 
que se refere o art. lº, incumbe ao Poder Público pro-
duzir e divulgar informações e promover campanhas 
em prol do consumo sustentável, de forma a:

I – demonstrar os impactos socioambientais da 
produção e do consumo de produtos e serviços;

II – promover o acesso a processos produtivos, 
produtos e serviços que incorporem a sustentabili-
dade;

III – incentivar a escolha de produtos que sejam 
produzidos com base em processos sustentáveis;

IV – estimular o uso de produtos duráveis e a 
redução do desperdício;

V – promover o comércio ético, justo e solidá-
rio;

VI – estimular o consumo de bens e serviços pro-
duzidos localmente em bases sustentáveis;

VII – estimular a participação e o controle social 
nas ações políticas, econômicas e institucionais para 
a adoção do consumo sustentável;

VIII – incentivar a organização comunitária, for-
talecendo a capacidade dos consumidores na tomada 
de decisões sobre suas opções de consumo;

IX – estimular a redução do consumo de água, 
energia e outros recursos naturais, renováveis e não-
renováveis;

X – estimular a não geração de resíduos, efluen-
tes e emissões atmosféricas;

XI – estimular as empresas a incorporarem as 
dimensões social, cultural e ambiental no processo 
de produção e gestão;

XII – incentivar a rotulagem e a certificação am-
biental;

XIII – disseminar a importância da análise do 
ciclo de vida dos produtos para a promoção do con-
sumo sustentável;

XIV – potencializar ações educativas do Gover-
no e da sociedade voltadas à promoção consumo 
sustentável;

Art. 3º Caberá ao Poder Público incorporar práti-
cas de consumo sustentável nas suas atividades ad-
ministrativas e operacionais.

Art. 4º Esta política deverá ser implementada 
em consonância com a Lei n° 9.795, de 27 de abril de 
1999 por meio do órgão gestor da Política Nacional de 
Educação Ambiental.

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

Sala da Comissão, 8 de junho de 2005. – Depu-
tado Luciano Castro, Presidente.

I – Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe visa instituir o Pro-
grama de Conscientização sobre Consumo Sustentá-
vel, com vários objetivos, entre os quais destacam-se: 
incentivar mudanças de atitude nos consumidores e 
sociedade em geral; estimular trabalhos voluntários 
em prol do consumo sustentável; promover técnicas 
de uso dos recursos naturais que protejam o meio am-
biente; promover a rotulagem/certificação ambiental, 
visando à identificação de produtos e serviços social 
e ambientalmente sustentáveis; estimular empresas 
a introduzir as dimensões social, cultural e ambiental 
no processo de produção e gestão; apoiar negócios 
sustentáveis; e promover ampla divulgação do ciclo 
de vida dos produtos.

Atribui ao Poder Executivo a tarefa de promover 
campanhas temáticas nos órgãos da Administração 
Pública Direta e Indireta. Campanhas e projetos de-
verão ser aplicados em unidades de ensino oficial, 
privilegiando alunos do ensino médio e fundamen-
tal. As Secretarias de Educação e de Meio Ambiente 
tomarão as providencias necessárias para o efetivo 
cumprimento da lei.

As despesas correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias consignadas no orçamento 
vigente.

O PL foi aprovado pela Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável na forma de 
substitutivo.

Encaminhado a esta Comissão, o projeto de lei 
não recebeu emendas no prazo regimental.

II – Voto

Cabe a esta Comissão apreciar a proposição ex-
clusivamente quanto à sua compatibilidade ou adequa-
ção com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamen-
tárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento 
Interno da Câmara dos RI, arts. 32, x, h e 53, II, e da 
Norma Interna da Comissão de Finanças e Tributação, 
de 29-5-1996, que “estabelece procedimentos para o 
exame de compatibilidade ou adequação orçamentá-
ria e financeira”.

Analisando o Projeto de Lei nº 4.500, de 2004, 
verificamos que o projeto em apreço, embora possa ter 
implicação financeira ou orçamentária sobre as finan-
ças públicas federais, pela implementação das ações 
propugnadas no programa em apreço, não podem tais 
despesas ser consideradas para fins do disposto no art. 
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17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF¹, paradig-
ma atual do exame de controle orçamentário e finan-
ceiro federal, parâmetro esse fundado na perspectiva 
obrigacional, plurianual e continuada do gasto.

O PL não cria despesa de caráter obrigatório e 
continuado, pois não gera direitos subjetivos pra tercei-
ros contra o Estado, assim não incidindo nas exigências 
presentes no regime de responsabilidade fiscal, sendo 
os gastos que vierem a ocorrer necessariamente con-
formes às possibilidades orçamentárias vindouras. A 
demonstração dos recursos necessários à expansão da 
ação governamental contemplada no PL deve observar 
o previsto no art. 16 da LRF, sendo concomitante ao 
empenho da despesa por seu ordenador.

Observamos já existir, no âmbito do Ministério 
da Justiça, programa voltado à defesa do consumidor: 
Programa: 697 – Defesa do Consumidor. A categoria 
de programação tem por objetivo promover a proteção 
e defesa do consumidor. Tal fato não retira a relevân-
cia do programa proposto pelo PL, apresentando-se 
de natureza assemelhada.

O programa é contemplado, no orçamento para 
2005, com dotações no montante de R$4.947.000,00, 
cuja pífia execução mostra terem sido pagos até 6-8-
2005, exatos R$254.000 (5,14%).

O programa tem suas ações voltadas para a:

1. Coordenação e Integração dos Ór-
gãos do Sistema Nacional de Defesa do Con-
sumidor;

2. Proteção dos Interesses e Direitos dos 
Consumidores;

3. Capacitação e Especialização de Agen-
tes Multiplicadores em Defesa do Consumi-
dor; e

4. Distribuição e Veiculação de Material 
Educativo e Informativo relacionado aos Direi-
tos do Consumidor.

Diante do exposto, somos pela compatibilidade e 
adequação orçamentária e financeira do PL nº 4.500, 
de 2004, e do substitutivo aprovado pela Comissão de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2005. – 
Deputado Armando Monteiro, Relator.

§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despe-
sa de que trata o caput deverão ser instruídos com a 
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar 
a origem dos recursos para seu custeio.

¹ Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despe-
sa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo 
normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentária 
do Projeto de Lei nº 4.500-A/04 e do Substitutivo da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável, nos termos do Parecer do relator, Deputado 
Armando Monteiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Geddel Vieira Lima, Presidente; Eduardo Cunha, 

Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss, Vice-Presidentes; 
Coriolano Sales, Delfim Netto, Enivaldo Ribeiro, Félix 
Mendonça, Fernando Coruja, Francisco Dornelles, 
Gonzaga Mota, João Magalhães, José Carlos Macha-
do, José Militão, José Pimentel, Luiz Carreira, Moreira 
Franco, Nazareno Fonteles, Pauderney Avelino, Pedro 
Novais, Silvio Torres, Vignatti, Virgílio Guimarães, Wa-
sny de Roure, Antonio Cambraia, Beto Albuquerque, 
Eliseu Padilha, João Batista e Nelson Bornier.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 4.689-A, DE 2004 
(Do Sr. Gilberto Kassab)

Institui a Semana Nacional do Empre-
endedor; tendo parecer da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (rela-
tor: DEP. SEVERIANO ALVES).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de Lei em análise, de autoria do nobre 
Deputado Gilberto Kassab , visa instituir a Semana 
Nacional do Empreendedor .

A tramitação dá-se conforme o disposto no art.24,II 
do Regimento Interno das Câmara dos Deputados.

A apreciação é conclusiva por parte desta Co-
missão de Educação e Cultura. 

Cumpridos os procedimentos e esgotados os 
prazos, não foram apresentadas emendas às propo-
sições.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

É meritória a valorização do empreendedorismo, 
traço de comportamento que dinamiza a vida econômi-
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ca do País. Na raiz de qualquer mudança significativa 
está o empreendimento.

Entretanto, consideramos como característica do 
espírito empreendedor uma certa espontaneidade ,que 
prescinde ,ou mesmo rejeita a tutela do Estado. Neste 
sentido a melhor homenagem aos empreendedores é 
deixar que determinem, por sua livre escolha, através 
de seus fóruns próprios, as datas comemorativas ou 
mobilizadoras que entenderem oportunas.

Ademais, a Súmula de Recomendações nº 01/01 
desta Comissão indica, no tocante a datas comemora-
tivas de interesse de determinadas categorias, que:

“o Estado não tem autoridade para de-
terminar quando e como se deve “cultuar” 
esta ou aquela categoria, este ou aquele 
profissional. Compete-lhe homenageá-los 
todos os dias regulamentando as relações 
de trabalho e a previdência social, apoian-
do os sindicatos e as associações profis-
sionais, incentivando a formação técnica 
e o aperfeiçoamento profissional, etc. Há 
quem considera a edição de leis de insti-
tuição deste tipo de datas comemorativas 
ingerência indevida e desnecessária em 
assunto interno de confederações, fede-
rações, associações, sociedades civis. As 
próprias entidades deveriam saber se há 
o que comemorar e onde, quando e como 
comemorar.”

Embora concordemos com os objetivos do nobre 
autor, entendemos que o meio indicado não é o mais 
adequado, inclusive por contrastar com as recomen-
dações da mencionada Súmula.

Desta forma, votamos contrariamente ao Projeto 
de Lei nº 4.689, de 2004.

Sala da Comissão, 9 de maio de 2005. – Depu-
tado Severiano Alves, Relator.

PARECER REFORMULADO

I – Relatório

O Projeto de Lei em análise, de autoria do nobre 
Deputado Gilberto Kassab, visa instituir a Semana Na-
cional do Empreendedor.

A tramitação dá-se conforme o disposto no art. 24, 
II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

A apreciação é conclusiva por parte desta Co-
missão de Educação e Cultura.

Cumpridos os procedimentos e esgotados os 
prazos, não foram apresentadas emendas às propo-
sições.

É o relatório.

II – Voto do Relator

É meritória a valorização do empreendedorismo, 
fator que dinamiza a vida econômica do País. 

No Brasil, há três limitações principais para o de-
senvolvimento do empreendedorismo: apoio financeiro, 
políticas governamentais e educação e treinamento. Na 
questão do crédito, as principais limitações são o alto 
custo do dinheiro e a dificuldade de acesso ao pequeno 
empreendedor, devido à burocracia e às exigências de 
garantias reais. As políticas governamentais são criti-
cadas principalmente em razão da alta carga tributária 
e trabalhista, além da burocracia para a abertura de 
negócios. Quanto à educação e treinamento, não são 
consideradas as especificidades regionais e não se 
prepara o indivíduo para a carreira de empreendedor. 
Outras condições que afetam o empreendedorismo são: 
alta concorrência no mercado, custos elevados, infra-
estrutura comercial e profissional, entre outras. 

A Semana do Empreendedor propiciará o deba-
te sobre essas questões e, mais importante, a opor-
tunidade para a sugestão de soluções e alternativas 
para superá-las.

Diante do exposto, voto pela aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 4.689, de 2004, do Ilustre Deputado Gil-
berto Kassab.

Sala da Comissão, 20 de julho de 2005. – Depu-
tado Severiano Alves, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 4.689/2004, nos termos do Parecer 
reformuladodo Relator, Deputado Severiano Alves.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Delgado – Presidente, Maria do Rosário, 

Celcita Pinheiro e João Correia – Vice-Presidentes, Ali-
ce Portugal, Álvaro Dias, Antenor Naspolini, Átila Lira, 
César Bandeira, Gastão Vieira, Iara Bernardi, Ivan Va-
lente, Lobbe Neto, Murilo Zauith, Neuton Lima, Neyde 
Aparecida, Onyx Lorenzoni, Osvaldo Biolchi, Professor 
Irapuan Teixeira, Ricardo Izar, Rogério Teófilo, Carlos 
Abicalil, Chico Alencar, Dr. Heleno, Itamar Serpa, Luiz 
Bittencourt, Paulo Lima, Zé Lima e Severiano Alves.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tada Celcita Pinheiro, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 4.976-A, DE 2005 
(Do Sr. Mário Heringer)

Determina a regionalização do livro 
didático e dá outras providências; tendo 
parecer da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela aprovação deste, e da emenda 
apresentada na Comissão, com substitutivo 
(relator: DEP. ROGÉRIO TEÓFILO).
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Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura e Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24 
II.

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

EMENDA ADITIVA

 Acrescente-se o art. 2º ao Projeto de Lei nº 
4.976, de 2005, que “determina a regionalização do 
livro didático e dá outras providências”, com a seguin-
te redação:

“Art. 2º. Esta Lei entra em vigor doze me-
ses após a data de sua promulgação”.

Justificação

A presente emenda visa a instituir dispositivo 
adequando o PL 4976/05 às exigências da Lei Com-
plementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que “dis-
põe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis, conforme determina o parágrafo 
único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece 
normas para a consolidação dos atos normativos que 
menciona”, a qual determina: 

“Art. 3º. A lei será estruturada em três 
partes básicas:

...............................................................
III – parte final, compreendendo “dispo-

sições pertinentes às medidas necessárias 
à implementação das normas de conteúdo 
substantivo, às disposições transitórias, se for 
o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 
revogação quando couber” (Lei Complementar 
nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, art. 3º, III).

08-6-2005. – Álvaro Dias.

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.976/2005, de autoria do ilus-
tre Deputado Mário Heringer, determina que os livros 
didáticos financiados pelo FNDE, “deverão contemplar, 
nos temas tratados, exemplos retirados da fauna, flora, 
da história e da cultura da região”.

Em seu parágrafo único delimita o Projeto que 
para os efeitos desta Lei serão considerados entre 
os livros didáticos “aqueles cujas disciplinas tratam 
da biodiversidade, dos ambientes e da história” , os 
quais, neste caso, “deverão procurar nos documentos 
locais, das regiões onde são utilizados, os exemplos 
necessários para ilustrá-los”.

Distribuído à Comissão de Educação e Cultura, 
o mesmo recebeu emenda aditiva de autoria do Depu-
tado Álvaro Dias, a qual acrescenta cláusula de vigên-
cia, indicando que a mesma lei entre em vigor “doze 
meses após a data de sua promulgação.” 

É o relatório

II – Voto do Relator

Como bem argumenta o autor da proposição em 
sua justificativa, a apresentação de exemplos regionais 
na abordagem curricular de temas relacionados ao 
meio ambiente e à bio-diversidade, às manifestações 
culturais e aos acontecimentos históricos, representa 
o cumprimento de princípio constante da própria Lei 
9.394/96, a LDB, de respeito às particularidades e à 
diversidades regionais, que no Brasil, por suas dimen-
sões continentais, e pela riqueza multicultural dos pro-
cessos de formação das culturas locais e da cultura 
nacional, constituem-se em verdadeiro caleidoscópio 
de climas, relevos, ecossistemas, festas, ritmos, tradi-
ções, crenças, vocabulários.

Ademais de contemplar a imensa riqueza da di-
versidade natural e sócio-cultural de que nosso país 
é dotado, tem a proposição examinada o mérito de 
contemplar a necessidade de que seja descentralizada 
para os outros Estados, parte dos recursos federais que 
financiam a atividade editorial de livros didáticos, hoje 
fortemente concentrada no eixo Rio-São Paulo.

Com relação a emenda aditiva proposta pelo 
Deputado Álvaro Dias, a mesma visa corrigir omissão 
da cláusula de vigência, contribuindo assim para a 
melhor redação da proposição apresentada.

Em vista do exposto, manifestamos nossa apro-
vação ao PL nº 4.976/2005 e à emenda que lhe com-
plementa.

Sala da Comissão, 4 de agosto de 2005. – Depu-
tado Rogério Teófilo, Relator.

PARECER REFORMULADO

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.976/2005, de autoria do ilus-
tre Deputado Mário Heringer, determina que os livros 
didáticos financiados pelo FNDE, “deverão contemplar, 
nos temas tratados, exemplos retirados da fauna, flora, 
da história e da cultura da região”.

Em seu parágrafo único delimita o Projeto que 
para os efeitos desta Lei serão considerados entre 
os livros didáticos “aqueles cujas disciplinas tratam 
da biodiversidade, dos ambientes e da história” , os 
quais, neste caso, deverão procurar nos documentos 
locais, das regiões onde são utilizados, os exemplos 
necessários para ilustrá-los”.
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Distribuído à Comissão de Educação e Cultura, 
o mesmo recebeu emenda aditiva de autoria do Depu-
tado Álvaro Dias, a qual acrescenta cláusula de vigên-
cia, indicando que a mesma lei entre em vigor “doze 
meses após a data de sua promulgação.” 

É o relatório

II – Voto do Relator

Como bem argumenta o autor da proposição em 
sua justificativa, a apresentação de exemplos regionais 
na abordagem curricular de temas relacionados ao 
meio ambiente e à bio-diversidade, às manifestações 
culturais e aos acontecimentos históricos, representa 
o cumprimento de princípio constante da própria Lei 
9.394/96, a LDB, de respeito às particularidades e à 
diversidades regionais, que no Brasil, por suas dimen-
sões continentais, e pela riqueza multicultural dos pro-
cessos de formação das culturas locais e da cultura 
nacional, constituem-se em verdadeiro caleidoscópio 
de climas, relevos, ecossistemas, festas, ritmos, tradi-
ções, crenças, vocabulários.

Ademais de contemplar a imensa riqueza da di-
versidade natural e sócio-cultural de que nosso país 
é dotado, tem a proposição examinada o mérito de 
contemplar a necessidade de que seja descentralizada 
para os outros Estados, parte dos recursos federais que 
financiam a atividade editorial de livros didáticos, hoje 
fortemente concentrada no eixo Rio-São Paulo.

Uma observação a ser feita é quanto à determi-
nação da regionalização do livro didático. Entendemos 
que o texto, da forma que está, possibilita interpretação 
restritiva no sentido de limitar o aprendizado do aluno 
a uma única realidade, impedindo-o de conhecer e 
aprender aspectos de outras regiões que não a sua. 

Com relação a emenda aditiva proposta pelo 
Deputado Álvaro Dias, a mesma visa corrigir omissão 
da cláusula de vigência, contribuindo assim para a 
melhor redação da proposição apresentada.

Em vista do exposto, manifestamos nossa apro-
vação ao PL n.º 4.976/2005 e à emenda que lhe com-
plementa, nos termos do substitutivo.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2005. – Depu-
tado Rogério Teófilo, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 
Nº 4.976, DE 2005

Determina a inclusão de característi-
cas regionais nos livros didáticos. 

Autor: Sr. Mário Heringer
Relator: Sr. Rogério Teófilo

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º – Os livros didáticos utilizados em sala 
de aula por meio de recursos financiados pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 
deverão incluir, nos temas tratados, exemplos retirados 
da fauna, flora, da história e da cultura da região, man-
tendo exemplos das demais localidades brasileiras. 

Parágrafo único – Os livros didáticos a que se re-
fere este artigo são aqueles cujas disciplinas tratam da 
biodiversidade, dos ambientes e da história, os quais 
deverão conter exemplos de todas as regiões brasilei-
ras, com ênfase à região local.

Sala da Comissão, 18 de agosto de 2005. – Depu-
tado Rogério Teófilo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen-
te o Projeto de Lei nº 4.976/2005 e a Emenda1/2005 
apresentada na Comissão, com substitutivo, nos ter-
mos do Parecer Reformuladodo 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, Átila Lira, César Ban-
deira, Gastão Vieira, Iara Bernardi, Ivan Valente, Lobbe 
Neto, Murilo Zauith, Neuton Lima, Neyde Aparecida, 
Onyx Lorenzoni, Osvaldo Biolchi, Professor Irapuan 
Teixeira, Ricardo Izar, Rogério Teófilo, Carlos Abicalil, 
Chico Alencar, Dr. Heleno, Itamar Serpa, Luiz Bitten-
court, Paulo Lima, Severiano Alves e Zé Lima.

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tada Celcita Pinheiro, Vice-Presidente no exercício 
da Presidência.

PROJETO DE LEI Nº 4.992-B, DE 2005 
(Do Sr. Carlos Nader)

“Dispõe sobre o financiamento e de-
senvolvimento de programas habitacionais 
sociais, destinados à população de baixa 
renda e dá outras providências”; tendo pa-
receres: da Comissão de Desenvolvimento 
Urbano, pela rejeição (relator: DEP. PASTOR 
FRANKEMBERGEN); e da Comissão de Fi-
nanças e Tributação, pela não implicação 
da matéria com aumento ou diminuição da 
receita ou da despesa públicas, não caben-
do pronunciamento quanto à adequação fi-
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela 
rejeição (relator: DEP. JOSÉ MILITÃO).

Despacho: Às Comissões de Desenvol-
vimento Urbano Finanças e Tributação (Mérito 



51654 Quarta-feira 26 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Outubro de 2005

e Art. 54, RICD) e Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O projeto de lei em questão cria o Programa de 
Habitação Social destinado a famílias de baixa renda, 
assim entendidas aquelas que auferem renda men-
sal igual ou inferior a três salários mínimos vigentes 
no País.

Nesse sentido, a proposição:
estipula que, para participarem dos financia-

mentos para execução dos programas habitacionais 
de interesse social, os Municípios devem ter política 
habitacional própria, com projetos aprovados pelo 
Ministério das Cidades, mediante convênio firmado 
entre as partes;

os referidos programas habitacionais podem ser 
desenvolvidos por associações comunitárias ou coope-
rativas habitacionais, em área própria, de propriedade 
dos Estados ou dos Municípios;

determina que cabe à Secretaria Nacional de 
Habitação do Ministério das Cidades o acompanha-
mento dos projetos referentes aos programas habita-
cionais que forem apresentados, a fiscalização sobre 
a aplicação dos recursos geridos pelas associações 
comunitárias ou cooperativas habitacionais e a medi-
ção das obras;

exige dos movimentos, das associações comu-
nitárias de construção por mutirão e das cooperativas 
habitacionais, além de cadastro no órgão municipal 
competente, como condição para a participação nos 
projetos de construção para famílias de baixa renda, 
uma série de documentos, como, por exemplo, os 
seus atos constitutivos devidamente registrados e a 
relação dos associados com o respectivo perfil sócio 
– econômico;

estabelece que os recursos serão provenientes 
do Sistema Nacional de Habitação, e, como ações pas-
síveis de financiamento, a construção de habitações 
urbanas e rurais, a urbanização de áreas degradadas, 
a reforma e recuperação de unidades habitacionais, 
a construção ou reforma de equipamentos comunitá-
rios vinculados a projetos habitacionais, a aquisição 
de materiais de construção e a desapropriação para 
efeito de reforma agrária ou urbana.

Finalmente, estabelece que é da responsabili-
dade das associações comunitárias ou cooperativas 
habitacionais atuantes no programa a contratação de 

assessoria técnica competente para a elaboração de 
projetos, fiscalização e execução da obra em regime 
de mutirão e a prestação de contas do trabalho reali-
zado e dos recursos empregados.

O projeto é justificado, em síntese, pela necessi-
dade de possibilitar, aos menos favorecidos, condições 
de adquirir sua moradia, bem como de contribuir para 
fixar o homem no campo, “por meio de medidas simples 
que lhe permitam o acesso a construções comunitárias 
e de interesse social nos pequenos vilarejos”.

Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, que 
nos antecedeu na apreciação da presente matéria, o 
Projeto de Lei nº 4.992, de 2005, foi rejeitado, nos ter-
mos do parecer do Relator, Deputado Pastor Frankem-
bergen.

No prazo regimental, não foram apresentadas 
emendas.

II – Voto do Relator

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação, além 
do exame de mérito, apreciar a proposta quanto à sua 
adequação orçamentária e financeira, nos termos 
dos arts. 32, X, “h”, e 53, II, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, o que envolve avaliar a sua 
compatibilidade com a lei orçamentária anual vigente, 
com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano 
plurianual.

Esse exame colocou em evidência que a proposi-
ção não apresenta repercussão direta sobre a Lei Or-
çamentária Anual (Lei nº 11.100, de 25/01/2005), por 
não envolver elevação nas despesas ou redução nas 
receitas públicas nela previstas, pois se refere apenas 
à estruturação de categoria programática referencial, 
às condições de acesso a ela e ao delineamento das 
atribuições de unidades técnicas do Poder Executivo, 
porém sem caráter de exclusividade. Deixa implícito, 
por outro lado, que os recursos para tanto serão fixados 
pelo caminho usual, ou seja, pela Lei Orçamentária.

No que se refere à LDO relativa ao exercício de 
2005 (Lei nº 10.934, de 11/08/04), tampouco cons-
tatamos problemas de adequação orçamentária e 
financeira na proposição em análise, sobretudo pelo 
fato dessa não envolver normas sobre a estruturação 
dos orçamentos públicos, a fixação de metas prioritá-
rias ou sobre a realização de alocações específicas 
nos orçamentos da União. Além disso, seu objeto se 
ajusta às prioridades e metas relativas ao programa 
“9991 – Habitação de Interesse Social”, constante do 
Anexo I da LDO.

De igual modo não foram constatados problemas 
de admissibilidade do PL nº 4.992, de 2005, em rela-
ção ao Plano Plurianual (PPA), aprovado pela Lei nº 
10.933, de 11/08/2004, reformulado pela Lei nº 11.044, 
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de 24/12/2004, em termos genéricos, e por várias ou-
tras leis (nºs 11.043, 11.045, 11.064 a 11.068, 11.070 e 
11.071, de dezembro de 2004, e 11.099, de 14/01/2005) 
no que se refere aos programas específicos. Segundo 
nosso entendimento, a proposição em tela não confli-
ta com a estrutura de programas e ações constantes 
do PPA, sendo consonante com os vários programas 
relacionados com as habitações de interesse social 
– que se destinam às famílias com renda mensal de 
até cinco salários mínimos –, com a ressalva de se 
destinar a público ainda mais carente, ou seja, o de 
renda de até três salários mínimos.

Quanto ao mérito, compartilhamos integralmente 
com o entendimento a respeito do Projeto de Lei nº 
4.992, de 2005, consubstanciado no parecer do ilustre 
Deputado Pastor Frankembergen, relator da matéria 
na Comissão de Desenvolvimento Urbano, o qual pas-
samos a reproduzir em parte: 

“É de amplo conhecimento que a socie-
dade brasileira convive com um déficit habi-
tacional bastante alto. Estudo da Fundação 
João Pinheiro, realizado com base em dados 
do IBGE e divulgado em novembro próximo 
passado, conclui que o déficit de novas mo-
radias no Brasil – chamado déficit quantitativo 
– é de aproximadamente 7,2 milhões de uni-
dades, das quais cerca de 5,5 milhões estão 
situadas em área urbana. Considerando ape-
nas o montante relativo à coabitação familiar, 
aos domicílios improvisados e aos rústicos, 
esse número cai para 5,9 milhões de novas 
moradias, das quais cerca de 70% em área 
urbana, o que, convenhamos, já constitui um 
nível bastante significativo de carência.

À parte do déficit quantitativo, existe uma 
parcela considerável – estimada em 12 milhões 
– de domicílios carentes de infraestrutura bási-
ca, que compõem o chamado déficit qualitativo. 
Sabe-se, ademais, que o déficit quantitativo, 
tanto quanto o qualitativo, concentra-se nos 
municípios integrantes de regiões metropoli-
tanas e na área urbana dos municípios com 
mais de vinte mil habitantes, bem como afeta, 
primordialmente, famílias com renda familiar 
de até três salários mínimos.

Considerando que a nossa Constituição 
Federal consagra o direito à moradia no rol dos 
direitos sociais assistidos pelo Estado, fica clara 
a responsabilidade do Poder Público de prover, 
a todas as camadas da população, acesso à 
habitação. A implementação de programas ha-
bitacionais voltados para o atendimento das 
famílias de baixa renda, contemplando condi-

ções especiais de financiamento, entre outras 
facilidades, é um desafio que se coloca.

Não obstante, quer nos parecer que o 
projeto de lei ora sob exame não representa 
a melhor solução para o problema. 

De início, cabe registrar que o programa 
proposto, que procura priorizar a construção de 
unidades habitacionais em regime de mutirão, 
guarda estreita relação com dois programas já 
existentes em nível federal: o PSH – Programa 
de Subsídio à Habitação de Interesse Social 
– e o Programa Crédito Solidário. 

No primeiro caso, o PSH objetiva ofere-
cer acesso à moradia adequada a cidadãos de 
baixa renda por intermédio da concessão de 
subsídios, que são concedidos no momento 
da assinatura do contrato de crédito junto às 
instituições financeiras habilitadas a operar no 
programa. Os recursos são provenientes do 
Orçamento Geral da União – OGU, bem como 
de contrapartidas provenientes dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios.

O Programa de Crédito Solidário, por 
sua vez, é operado com recursos do Fundo 
de Desenvolvimento Social – FDS – e está 
direcionado ao atendimento de necessidades 
habitacionais da população de baixa renda, 
organizada por cooperativas ou por associa-
ções com fins habitacionais. O programa visa 
à produção de novas habitações, a conclusão 
e reforma de moradias existentes, mediante 
concessão de financiamento diretamente ao 
beneficiário, pessoa física, para a aquisição 
de material de construção, a aquisição de ter-
reno e respectiva construção, bem como para 
a conclusão, ampliação e reforma de unidade 
habitacional.

Ademais, não podemos esquecer da re-
cente sanção da Lei nº 11.124, de 16 de junho 
de 2005, que, entre outras disposições, cria 
o Sistema Nacional de Habitação de Interes-
se Social – SNHIS – e o Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social – FNHIS, bem 
como institui o Conselho Gestor do FNHIS. 
Essa norma legal, que teve origem no primei-
ro projeto de lei de iniciativa popular a trami-
tar no Congresso Nacional sob a égide da 
Constituição Federal de 1988, vai muito além 
da simples instituição de um novo programa, 
criando todo um arcabouço institucional para a 
política nacional de habitação. Tanto o público 
alvo, como as ações previstas no âmbito do 
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SNHIS, têm profunda identidade com os obje-
tivos do projeto de lei em apreciação.

Assim, vemos que a proposta não contri-
bui para agregar novos componentes à política 
habitacional. Seu texto é bastante genérico e 
não chega sequer a prever fontes de financia-
mento para o programa que se pretende im-
plementar. Cabe observar, a propósito, que a 
simples instituição de um programa por lei não 
garante sua plena implementação, que depen-
de sempre da alocação de recursos.”

Pelo exposto, somos pela não implicação da ma-
téria em relação à Lei Orçamentária Anual e à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, por não envolver aumento 
ou diminuição da receita ou da despesa públicas, bem 
como em relação ao Plano Plurianual, por não envolver 
definições de natureza programática em conflito com 
as orientações fixadas por esse instrumento legal, não 
cabendo pronunciamento quanto à sua adequação fi-
nanceira e orçamentária, e, quanto ao mérito, votamos 
pela rejeição do Projeto de Lei nº 4.992, de 2005. 

Sala da Comissão, 5 de outubro de 2005. – Depu-
tado José Militão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
não implicação da matéria com aumento ou diminuição 
da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
ciamento quanto à adequação financeira e orçamentária 
e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nº 4.992-A/05, 
nos termos do Parecer do relator, Deputado José Militão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Geddel Vieira Lima,Presidente; Eduardo Cunha, 

Luiz Carlos Hauly e Carlito Merss, Vice-Presidentes; 
Coriolano Sales, Delfim Netto, Enivaldo Ribeiro, Félix 
Mendonça, Fernando Coruja, Francisco Dornelles, 
Gonzaga Mota, João Magalhães, José Carlos Macha-
do, José Militão, José Pimentel, Luiz Carreira, Moreira 
Franco, Nazareno Fonteles, Pauderney Avelino, Pedro 
Novais, Silvio Torres, Vignatti, Virgílio Guimarães, Wa-
sny de Roure, Antonio Cambraia, Beto Albuquerque, 
Eliseu Padilha, João Batista e Nelson Bornier. 

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Eduardo Cunha, Presidente em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 5.063-A, DE 2005 
(Do Sr. Dr. Heleno)

Institui que toda licitação de blocos 
para exploração e produção de petróleo 
e gás natural, tenha a Bolsa de Valores do 
Estado do Rio de Janeiro – BVRJ como 
local oficial de recebimento e julgamento 
das propostas; tendo parecer da Comissão 

de Minas e Energia, pela aprovação, com 
substitutivo (relator: DEP. B. SÁ).

Despacho: Às Comissões de Minas e 
Energia Finanças e Tributação (Mérito e Art. 
54, RICD) Constituição e Justiça e de Cida-
dania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Minas e 
Energia

I – Relatório

Tem a proposição em epígrafe o objetivo de tor-
nar a Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro 
– BVRJ o local único para a realização das licitações 
de blocos para exploração e produção de petróleo e 
gás natural, conduzidas pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP e, em 
decorrência disso, alterar também o art. 8º, IV, da Lei 
nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 – que trata de uma 
das atribuições da autarquia, a de elaborar os editais e 
promover as referidas licitações –, para nele explicitar 
que a BVRJ será o local de recebimento e julgamento 
das propostas.

Justifica o nobre Autor sua proposição salientando 
que os processos licitatórios envolvendo as operações 
relacionadas à exploração de petróleo e gás natural 
devem ser realizados com transparência e segurança, 
em uma instituição qualificada para tanto, por deter o 
conhecimento necessário à execução de tais certames 
dentro de elevados padrões éticos de negociação.

Apresentado à consideração da Casa em abril úl-
timo, foi o Projeto de Lei nº 5.063, de 2005 inicialmente 
encaminhado para o exame desta Comissão de Minas 
e Energia, onde, decorridos os prazos regimentalmente 
previstos, não lhe foram oferecidas emendas.

É o Relatório.

II – Voto do Relator

Concordamos com a observação feita pelo Depu-
tado DR. HELENO, quando diz que as Bolsas de Valores 
são os órgãos que detêm o conhecimento necessário 
para o estabelecimento dos padrões de transparên-
cia, segurança e boa técnica que se espera obter em 
tais transações.

Essa também parece ser uma visão esposada 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis – ANP, que promoverá, dentro em breve, 
a 7ª Rodada de Licitações de Blocos Exploratórios exa-
tamente na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.

Entretanto, não nos parece lógico nem justo que se 
confira à BVRJ – por mais idônea e tradicional que seja 
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a centenária instituição – o monopólio da realização de 
todas as negociações de blocos exploratórios de petróleo 
e gás natural, pois isso pouco ou nada alteraria a situação 
atual, nem traria grandes melhorias ao processo.

Cremos que há outras Bolsas de Valores no país 
que estejam tão aptas quanto a BVRJ para a realização 
dessas licitações e que poderiam perfeitamente assumir 
tal encargo, com a mesma eficiência e garantindo os mes-
mos padrões de transparência, publicidade, segurança 
nessas transações e o mais importante: custo zero.

Por fim, cremos que a fixação da BVRJ como 
local único para realização das licitações dos blocos 
exploratórios para petróleo e gás natural geraria um 
privilégio injustificável, quebrando os princípios da iso-
nomia e da impessoalidade, e poderia ter sua constitu-
cionalidade questionada, ou mesmo negada. Por essa 
razão decidimos pela inserção de um Substitutivo ao 
presente Projeto de Lei, no qual garanta a contratação 
por meio de licitação realizada preferencialmente nas 
Bolsas de Valores dos estados ou regiões de localiza-
ção dos blocos a serem explorados.

Em vista de todo o exposto, nada mais resta a 
este Relator, senão manifestar-se pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5.063, de 2005, com substitutivo, e 
solicitar aos nobres pares desta Comissão que o si-
gam em seu voto.

Sala da Comissão, 24 de agosto de 2005. – Depu-
tado B. SÁ.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI  
Nº 5.063 , DE 2005

Altera a redação do Art 2º do Projeto 
de Lei nº 5.063/2005, que pretende alterar 
o item IV do Art 8º da Lei 9.478, de 06 de 
agosto de 1997, que torna obrigatória a re-
alização de todas as operações envolven-
do a licitação de blocos para exploração 
e produção de petróleo e gás natural em 
Bolsas de Valores.

O Congresso Nacional, nos termos dos arts. 48 
e 61 da Constituição Federal, decreta:

Art 1º O item IV do Art 8º da Lei nº 9.478, de 06 
de agosto de 1997, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Art 8º – ..................................................
...............................................................
IV – elaborar editais e promover as licita-

ções para a concessão de exploração, desen-
volvimento e produção, celebrando os contratos 
delas decorrentes e fiscalizando a sua execução, 
tendo preferencialmente as Bolsas de Valores 
dos estados ou regiões de localização dos blo-

cos a serem explorados como local de recebi-
mento e julgamento das propostas.

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

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Minas e Energia, em reunião or-
dinária realizada hoje, aprovou unanimemente, com 
substitutivo o Projeto de Lei nº 5.063/2005, nos termos 
do Parecer do Relator, Deputado B. Sá.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Nicias Ribeiro – Presidente, Paulo Feijó, Rose 

de Freitas e Nelson Meurer – Vice-Presidentes, Airton 
Roveda, Albérico Filho, B. Sá, Betinho Rosado, Fer-
nando Ferro, Gervásio Silva, Helenildo Ribeiro, João 
Pizzolatti, João Tota, Luiz Bassuma, Luiz Sérgio, Mar-
cello Siqueira, Marcus Vicente, Pastor Amarildo, Ro-
mel Anizio, Salvador Zimbaldi, Tatico, Hélio Esteves, 
Ivo José e Simão Sessim.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Nicias Ribeiro, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 5.430-A, DE 2005 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 141/05 
OFÍCIO Nº 1044/05 

Denomina “Aeroporto de Londrina – Go-
vernador José Richa” o Aeroporto de Londri-
na, no Estado do Paraná; tendo parecer da 
Comissão de Viação e Transportes, pela apro-
vação deste, e pela rejeição do de nº 5.101/05, 
apensado (relator: DEP. GIACOBO).

Despacho: Às Comissões de Viação e 
Transportes Educação e Cultura e Constituição 
e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Viação e 
Transportes

I – Relatório

Chega a esta Casa, oriundo do Senado Federal, 
o presente projeto de lei denominando “Aeroporto de 
Londrina – Governador José Richa” o aeroporto da 
cidade de Londrina, no Estado do Paraná. Em apen-
so, encontra-se o Projeto de Lei nº 5.101/05 elabora-
do pelo nobre Deputado Affonso Camargo, dando o 
mesmo nome ao aeroporto em questão.

Nos termos do art. 32, XX, “f”, do Regimento In-
terno da Câmara dos Deputados, cabe a este Órgão 
Técnico pronunciar-se sobre “aviação civil, aeroportos 
e infra-estrutura aeroportuária; segurança e controle do 
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tráfego aéreo; direito aeronáutico”. Quanto ao mérito 
da homenagem cívica, compete à Comissão de Edu-
cação e Cultura manifestar-se, nos termos da alínea 
“f” do inciso IX do mesmo dispositivo regimental.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto de lei em análise.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei em estudo, oriundo do Senado Fe-
deral como PLS nº 141, de 2005, pretende denominar o 
atual aeroporto de Londrina de “Aeroporto de Londrina 
– Governador José Richa” para homenagear aquele que 
é considerado um dos políticos de maior destaque na re-
cente historiografia brasileira, principalmente em relação 
ao Estado do Paraná. Ao longo de sua vida José Richa 
foi deputado federal, senador e governador do Estado do 
Paraná, mas destaca-se, nesta análise em questão, pelo 
fato de ter sido prefeito de Londrina e ser considerado 
um exemplo para a sua comunidade. O projeto de Lei nº 
5.101/05, elaborado pelo nobre Deputado Affonso Camar-
go, que apresenta idêntica denominação ao da proposta 
do Senado Federal, encontra-se em apenso.

Analisando inicialmente este parecer, verificamos 
que a Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que 
“Aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras pro-
vidências”, mostra que o aeroporto em pauta consta 
da Relação Descritiva de os Aeródromos do Plano 
Nacional de Viação, o que possibilita a alteração de 
sua denominação mediante lei federal.

Ambas proposições atendem ao disposto na Lei 
nº 1.909, de 21 de junho de 1953, de manter o nome da 
cidade de localização na denominação ao aeroporto, 
conforme a exigência contida no art. 1º da lei, pela qual 
os terminais aeroportuários terão “a denominação das 
próprias cidades, vilas e povoados em que se encontram”. 
Ainda, de acordo com o § 1º do mencionado artigo, “po-
derá um aeroporto ou aeródromo ter a designação de um 
nome de brasileiro que tenha prestado relevantes serviços 
à causa da Aviação, ou de um fato histórico”.

No que diz respeito a esta Comissão, cumpre ape-
nas verificar que a nova denominação seja aditada à de-
nominação oficial, preservando a referência à cidade de 
Londrina, de forma a não gerar ônus para o País. Quanto à 
relevância da homenagem cívica, cabe, como já relatamos, 
à Comissão de Educação e Cultura analisar a questão.

Desse modo, considerando que regimentalmen-
te não podemos aprovar ambas as propostas, somos 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 5.430/05 ori-
ginado pelo PLS nº 141, de 2005, e pela REJEIÇÃO 
do Projeto de Lei nº 5.101/05.

Sala da Comissão, 6 de outubro de 2005. – Depu-
tado Giacobo, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente 
o Projeto de Lei nº 5.430/05, e rejeitou o Projeto de 
Lei nº 5.101/05, apensado, nos termos do parecer do 
relator, Deputado Giacobo.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Mário Assad Júnior – Presidente, Homero Bar-

reto – Vice-Presidente, Ary Kara, Beto Albuquerque, 
Carlos Santana, Chico da Princesa, Devanir Ribeiro, 
Domiciano Cabral, Eliseu Padilha, Eliseu Resende, 
Giacobo, Hélio Esteves, Jair de Oliveira, Lael Varella, 
Leodegar Tiscoski, Milton Monti, Philemon Rodrigues, 
Telma de Souza, Vittorio Medioli, Wellington Roberto, 
João Tota, Marcello Siqueira, Marcelo Teixeira, Oliveira 
Filho, Pedro Chaves e Silvio Torres.

Sala da Comissão, 19 de outubro de 2005. – Depu-
tado Mário Assad Júnior, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.821- A, DE 2005 

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,  
Comunicação e Informática)

Aprova o ato que outorga permissão à 
Fundação Rui Baromeu para executar  serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modu-
lada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo; 
tendo parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania,  pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica legislativa 
(relator: Dep. Antonio Carlos Biscaia).

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

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva (Parecer 9/90 - CCJC)

Publicação do Parecer da Omissão de Constituição 
e Ustiça e de Cidadania

I – Relatório

Trata-se de Projeto de Decreto Legislativo, de 
autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co-
municação e Informática, que aprova o ato a que se 
refere a Portaria no 421, de 12 de novembro de 2004, 
que outorga permissão à Fundação Rui Baromeu para 
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclu-
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên-
cia modulada, com fins exclusivamente educativos, na 
cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo.

De competência conclusiva das comissões, o ato 
normativo, emanado do Poder Executivo, foi apreciado, 
primeiramente, no mérito, pela Comissão de Ciência e 



Outubro de 2005 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 26 51659 

Tecnologia, Comunicação e Informática, que aprovou 
parecer favorável, apresentando o Projeto de Decreto 
Legislativo em epígrafe.

É o relatório.

II – Voto do Relator

Conforme determina o Regimento Interno da Câ-
mara dos Deputados (art. 32, IV, a), cumpre que esta 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania se 
pronuncie acerca da constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa da proposição em análise.

A proposição atende aos requisitos constitucionais 
formais relativos à competência legislativa da União e 
às atribuições do Congresso Nacional, nos termos do 
art. 223 da nossa Lei Maior.

A matéria é de competência exclusiva do Con-
gresso Nacional, sendo o Projeto de Decreto Legis-
lativo o instrumento adequado, conforme preceitua o 
art. 109 do Regimento Interno.

Obedecidos os requisitos constitucionais formais, 
podemos constatar que o projeto em exame não con-
traria preceitos ou princípios da Constituição em vigor, 
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua cons-
titucionalidade material.

A técnica legislativa e a redação empregadas pa-
recem adequadas, conformando-se perfeitamente às 
normas estabelecidas pela Lei Complementar no 95, de 
1998, alterada pela Lei Complementar no 107, de 2001.

Isto posto, nada mais havendo que possa obstar 
sua tramitação nesta Casa, nosso voto é no sentido da 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Decreto Legislativo no 1.821, de 2005.

Sala da Comissão, 20  de  setembro  de 2005. 
– Deputado Antonio Carlos Biscaia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 
1.821/2005, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Paes Landim - Presidente em exercício (Art. 40, caput, 
do RI), Antonio Carlos Biscaia - Presidente, Ademir 
Camilo, Alceu Collares, Almir Moura, Antonio Carlos 
Magalhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos 
Mota, Darci Coelho, Edna Macedo, Gonzaga Patriota, 
Inaldo Leitão, Jamil Murad, João Almeida, João Paulo 
Cunha, José Eduardo Cardozo, José Roberto Arruda, 
Luiz Carlos Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Luiz 
Piauhylino, Marcelo Ortiz, Maurício Rands, Mendes 
Ribeiro Filho, Nelson Pellegrino, Odair Cunha, Paulo 
Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Reginal-

do Germano, Robson Tuma, Sandra Rosado, Vicente 
Arruda, Vilmar Rocha, Zenaldo Coutinho, Zulaiê Cobra, 
Agnaldo Muniz, Albérico Filho, Alex Canziani, Almeida 
de Jesus, André de Paula, Colbert Martins, Coriolano 
Sales, Custódio Mattos, Fernando Coruja, Jaime Mar-
tins, Júlio Delgado, Laura Carneiro, Luiz Antonio Fleury, 
Luiz Couto, Mauro Benevides, Ricardo Barros, Rubens 
Otoni, Sandes Júnior e Sérgio Caiado.

Sala da Comissão,  5 de outubro de 2005. – Depu-
tado Paes Landim, Presidente em exercício

RECURSO Nº 216-A, DE 2005 
(Do Sr. Dimas Ramalho)

Recorre da decisão da Presidência da 
Câmara dos Deputados em Questão de Or-
dem (QO. n° 606/05) suscitada pelo Depu-
tado Júlio Delgado no Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar acerca de sua substi-
tuição no referido conselho; tendo parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania, pelo não provimento (Relator: 
Dep. Nelson Trad).

Despacho: À Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania, nos termos do art. 95, 
§ 8°, do Regimento Interno. Publique-se.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação do plenário.

I – Relatório

O nobre recorrente, Deputado Dimas Carvalho, 
Líder do PPS, discorda da decisão da Presidência da 
Casa em questão de ordem suscitada durante a vigé-
sima segunda reunião ordinária do Conselho de Ética 
e Decoro Parlamentar, realizada em 13 de julho p.p., 
por meio da qual o Senhor Deputado Júlio Delgado 
se insurgiu contra a sua substituição, como membro 
titular do conselho, pelo Senhor Deputado Cezar Sil-
vestri, por iniciativa da referida liderança.

Na ocasião, alegou o Senhor Deputado Júlio Del-
gado que, apesar de se ter desligado do PPS, legenda 
sob a qual fora indicado para compor o conselho desde 
o início do ano, não poderia ter sido substituído por ato 
discricionário da liderança do partido de origem, uma vez 
que detinha mandato naquele colegiado, nos termos 7º da 
Resolução nº 25, de 2001, da Câmara dos Deputados.

Ao acolher a questão de ordem para encaminhar 
o assunto ao Presidente da Casa, o Senhor Deputado 
Ricardo Izar, Presidente do Conselho, externou seu 
entendimento favorável à tese defendida pelo autor da 
questão de ordem, com amparo no preceito regimental 
citado, que fixa em dois anos o mandato dos conse-
lheiros. À liderança de bancada com direito a vaga no 
Conselho assistiria, então, o direito de designar quem 
irá cumprir o mandato em nome da legenda, mas, uma 
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vez feita a indicação, só poderia haver substituição em 
caso de renúncia do indicado.

Referida manifestação contrapõe-se à orientação 
firmada por esta Comissão de Constituição e Justiça 
e Redação, em 1995, ao responder à CONSULTA nº 
02-A, da Mesa, cujo texto fora anexado pelo Presidente 
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, versando 
hipótese similar à que motivou a questão de ordem de 
que ora se trata.

Com efeito, à época, este colegiado foi chamado 
a emitir opinião acerca da possibilidade de o deputado 
que se desfilia de seu partido, tendo sido eleito para 
qualquer dos cargos da Presidência de Comissão (car-
go esse distribuído ao partido de que era originário pelo 
critério regimental e constitucional da proporcionali-
dade), ser substituído na comissão e, assim, perder o 
cargo para o qual fora eleito internamente ao órgão.

Ao colocar a tese em debate, salientou o saudoso 
Presidente Luís Eduardo que a questão comportava dois 
ângulos de análise: o primeiro diz respeito à vaga na co-
missão; o segundo tem a ver com a eleição de membro 
da comissão para um dos cargos da presidência desta.

Em relação ao primeiro, entendia o consulente 
que as disposições regimentais conferem ao líder a 
prerrogativa de, a qualquer tempo, designar ou subs-
tituir membros de sua bancada na composição das 
comissões (art. 10, inciso VI, do RICD).

Quanto ao segundo, conflitam com aquele dispo-
sitivo dois outros preceitos regimentais: o art. 45, § 1º, 
que prevê a perda automática do lugar na comissão 
na hipótese do art. 232, assim vasado:

“Art. 232. O Deputado que se desvincular 
de sua bancada perde, para efeitos regimen-
tais, o direito a cargos ou funções que ocupar 
em razão dela, exceto em relação aos cargos 
da Mesa, observado o disposto no § 4º do art. 
26”. (Grifou-se.)

Por tais regras, destacou o consulente, infere-se 
que, ao se desvincular da respectiva bancada, o deputado 
perde o direito ao lugar na comissão que ocupava em 
razão dela (art. 45, § 1º), e ainda os cargos ou funções, 
exceto com relação aos cargos da Mesa (art. 232).

A partir dessa ilação, restaria saber se a exceção 
há de ser interpretada restritivamente, isto é, circuns-
crita aos cargos da Mesa da Câmara, ou se é caso de 
interpretação extensiva, também aos cargos da Presi-
dência de Comissão.

Ao enfrentar a controvérsia, inicialmente o relator, 
ex-Deputado Nilson Gibson, adotou uma linha de racio-
cínio reconhecendo a evidente correspondência entre a 
Mesa Diretora da Casa e o colegiado dirigente de cada 
comissão, traçando inclusive o paralelo entre a eleição dos 

integrantes da Presidência das Comissões e a dos mem-
bros da Mesa da Casa, às quais se aplicam os mesmos 
procedimentos, consoante o § 3º do art. 39 do RICD.

Antecipou, pois, a opinião de que a exceção pre-
vista no art. 232 era extensiva à Presidência e Vice-Pre-
sidência de Comissões, o que afastaria a possibilidade 
de o líder de partido, discricionariamente, ao pretexto 
de preencher vaga originariamente distribuída a sua 
bancada, promover a substituição de deputado que se 
desfiliar da agremiação, se era este detentor de man-
dato no âmbito do colegiado técnico.

E arremata o parecerista no sentido de que, à 
semelhança do que ocorre em relação aos cargos da 
Mesa, a eleição para Presidente ou Vice-Presidente de 
Comissão confere ao deputado estabilidade no colegia-
do, até o término do mandato para o qual foi eleito.

Entretanto, em razão dos, debates que se trava-
ram, na ocasião a partir de voto em separado formulado 
pelo ex-Deputado Milton Mendes, que o relator adotou, 
o parecer aprovado por esta Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação sustentou a tese contrária e 
mais ampla, da perda do cargo e da vaga em caso de 
desfiliação partidária, sob invocação da então recém-
promulgada Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei nº 

9.096, de 19 de setembro de 1995), a qual, no entender 
do autor do voto divergente, teria disciplinado a matéria 
de modo diverso, ao dispor no seu art. 26, verbis:

“Art. 26. Perde automaticamente a função 
ou cargo que exerça, na respectiva Casa Le-
gislativa, em virtude da proporção partidária, 
o parlamentar que deixar o partido sob cuja 
legenda tenha sido eleito”.

A tese vitoriosa em 1995 foi lavrada com dúpli-
ce assertiva:

1) a desvinculação do parlamentar de 
sua respectiva bancada tem como conseqü-
ência a perda do direito ao lugar na comissão, 
ocupado em razão dela;

2) do mesmo modo, perdem os cargos ou 
funções, todos eles, inclusive os da Mesa Di-
retora e de Direção nas Comissões, exercidos 
em função da proporcionalidade partidária.

Desta feita, porém, no caso ora em exame, a Pre-
sidência da Câmara perfilhou entendimento diametral-
mente oposto, do qual se destaca o seguinte excerto:

Com efeito, o art. 7º, caput, do Código de Éti-
ca e Decoro Parlamentar estabelece que o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de quinze 
membros titulares e igual número de suplentes com 
mandato de dois anos.

Ora, se os membros do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar têm mandato de dois anos, não 
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podem simplesmente ser substituídos pelos senhores 
líderes no curso do período, ainda que se desvinculem 
das bancadas pelas quais foram indicados.

Adite-se que o Código de Ética e Decoro Par-
lamentar, instituído pela Resolução nº 25, de 2001, é 
lei específica e posterior à regra posta no art. 232 do 
Regimento interno, segundo a qual o deputado que 
se desvincular de sua bancada perde,para efeitos re-
gimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar 
em razão dela, de modo que esta disposição não se 
aplica ao caso que ora decido.

O mandato de dois anos visa confe-
rir estabilidade ao conselho por esse pe-
ríodo, de modo a se garantir o seu funcio-
namento, como instância processual que 
é, imune a alterações circunstanciais que 
possam comprometer a normalidade dos 
seus trabalhos.

Firmado esse entendimento, o Sr. Presidente da 
Câmara acolheu, destarte, a questão de ordem ende-
reçada inicialmente ao Presidente do Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar, para revogar a designação 
do Senhor Deputado Cezar Silvestri como membro 
do referido conselho, desfazendo assim a substitui-
ção havida e restaurando a condição de membro do 
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ao Senhor 
Deputado Júlio Delgado.

Irresignado com a decisão, o Senhor Líder do 
PPS levantou nova questão de ordem, recebida como 
recurso contra a decisão da Presidência da Casa em 
relação a anterior, encaminhando-o ao pronunciamento 
deste Colegiado Técnico.

O fundamento recursal é o da regra já focaliza-
da, constante do § 1º do art. 8º da Resolução nº 25, 
de 2001, que institui o Código de Ética e Decoro Par-
lamentar, segundo a qual deverão ser observadas as 
disposições regimentais relativas ao funcionamento 
das comissões da Casa, inclusive no que diz respeito à 
eleição de seu presidente e designação de relatores.

Relembrou o recorrente a prática iterativa, de 
substituição de membros de comissões e acrescenta 
que a decisão recorrida padece de dois vícios: primeiro, 
por ferir o princípio constitucional da proporcionalidade 
partidária (art. 58, caput, da Carta Política); segundo, 
por ferir preceito regimental segundo o qual apenas 
membros podem levantar questão de ordem perante 
o Conselho de Ética.

É o relatório.

II – Parecer do Relator

Consoante a melhor exegese do texto regimental, 
em combinação com as normas regulamentares pró-
prias do colegiado, os membros do Conselho de Ética 

e Decoro Parlamentar são escolhidos pelas Lideranças 
Partidárias e indicados para as vagas distribuídas às 
legendas, tudo de acordo com o princípio constitucio-
nal da proporcionalidade partidária.

Todavia, uma vez integrantes do conselho, a elei-
ção do presidente e vice-presidente do órgão confere 
mandato próprio e distinto da investidura decorrente da 
filiação partidária, ainda que aquele seja decorrência 
desta, porque dita relação de conseqüência é afasta-
da em virtude da regra de exceção que a parte final 
do art. 232 do RICD consagra(ou seja, “... exceto com 
relação aos cargos da Mesa...”).

Induvidoso que o preceito, embora referenciado aos 
cargos diretivos integrantes da Mesa, deve ser interpre-
tado extensiva ou analogicamente aos cargos diretivos 
das comissões, assim como também aos do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, porquanto à eleição destes 
se aplicam regras eqüipolentes à eleição da Mesa, tam-
bém em virtude de normas expressas (art. 8º, § 1º, da 
Resolução nº 25, de 2001, no caso do conselho; art. 39 
§ 3º, do RICD, no caso das comissões da Casa).

A melhor interpretação, portanto, é aquela espo-
sada inicialmente, no sentido de que são passíveis de 
substituição apenas os membros das comissões ou 
colegiados, que não detenham mandato de presidente 
ou vice-presidente.

Assim, não parecer ter sido a melhor exegese a 
que chegou esta Comissão de Constituição e Justiça 
e de Redação, quando em 1995 enveredou no sentido 
da possibilidade de, além da perda da vaga na comis-
são, o membro que se desfiliar do partido perde qual-
quer cargo ou função, inclusive os da Mesa Diretora 
da Câmara e de direção nas comissões e colegiados, 
exercidos em função da proporcionalidade partidária.

Esta posição não se sustenta, nem regimental-
mente, nem com invocação do dispositivo da Lei Or-
gânica dos Partidos Políticos, precisamente seu art. 
25, porque a regra ali contida sequer era novidade, 
mas simples reedição da norma do art. 232 do RICD, 
apenas excluindo a exceção presente na parte final 
deste, quanto aos cargos da Mesa.

Ora, o preceito da LOPP não poderia incidir na 
hipótese, em desacordo com a regra regimental, por 
evidente inconstitucionalidade material: não cabe à Lei 
dos Partidos dispor sobre mandatos, cargos ou funções 
exercidos por parlamentares no âmbito das Casas Le-
gislativas. A matéria é essencialmente regimental, que 
a tanto a Lei Maior assegura autonomia aos órgãos 
do Poder Legislativo para dispor a respeito, em seus 
respectivos regimentos, os quais são aprovados por 
resolução interna corporis, com força de lei ordinária 
(art. 109, inciso III, do RICD).
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Não fora esse vício que invalida o argumento, tam-
bém se pode opor o fato de que o art. 232 contempla 
norma específica, ao consagrar exceção para os cargos 
diretivos da Mesa, que o mesmo regimento permite es-
tender aos cargos diretivos das comissões (por força do 
art. 39) e, a sua vez, o § 1º do art. 8º da Resolução nº 

25, de 2001, o faz em relação ao Conselho de Ética.
Pois bem, em sendo a norma especial ou excepcio-

nal, deve esta prevalecer sobre a norma geral e, assim, só 
é lícito concluir a perda da vaga em caso de desfiliação 
partidária se o ocupante não for detentor de mandato de 
direção da Mesa, comissões ou Conselho de Ética.

Uma vez assente que, em relação aos cargos 
integrantes da presidência dos colegiados técnicos e 
do Conselho de Ética, não têm os líderes o poder de 
substituir os eleitos, porque os eleitos detêm mandatos 
distintos da investidura da vaga, acresce observar que, 
mais do que os detentores de mandato de presidente ou 
vice-presidente, quanto ao Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, também subsiste regra eqüipolente à apli-
cável a todos os membros da Mesa, cujos membros são 
inalcançáveis pela discricionariedade dos líderes.

De fato, justifica-se a substituição dos liderados 
ao argumento de que estes, “enquanto membros dos 
colegiados”, não detêm mandatos, mas apenas ocu-
pam “vagas” destinadas aos partidos políticos a que 
pertençam. Entretanto, no caso da Mesa da Câmara 
dos Deputados, por disposição regimental expressa 
(arts. 50 a 90 combinadamente com o art. 232, in fine, 
do RICD), ou no caso do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, em virtude de literalidade da norma con-
tida no art. 7º da Resolução nº 25, de 2001, posterior 
ao próprio Regimento (Resolução nº 17, de 1989), 
todos os seus membros detém mandato, e só podem 
ser substituídos em caso de renúncia ou falecimento, e 
assim mesmo de acordo com as normas próprias para 
a assunção do suplente ou eleição de sucessor.

Finalmente, apenas ligeira remissão ao segundo 
fundamento recursal, pertinente à ilegitimidade do autor 
da questão de ordem levantada na reunião do Conse-
lho de Ética e Decoro Parlamentar, porque já não seria 
membro do colegiado, em face da substituição havida. 
O argumento não procede, seja porque os efeitos do 
ato declarativo deveriam aguardar a publicação deste, 
seja porque a presidência daquele órgão declinou de 
sua competência para a Presidência da Câmara, ao 
entendimento de que a esta cabe designar, formalmen-
te, os membros titulares e suplentes das comissões 
como também do referido colegiado.

Tempestiva, pois, e legítima a inconformidade 
manifestada pelo Senhor Deputado Júlio Delgado.

Por todo o exposto, nosso parecer conclusivo é no 
sentido de manter a decisão recorrida, por seus lídimos 

fundamentos, ou seja, à consideração de que todos os 
membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 
não apenas ocupam vagas, distribuídas à respectiva 
legenda por decorrência do princípio da proporcionali-
dade partidária, mas são detentores de mandato, assim 
como o são todos os integrantes da Mesa da Casa e os 
da Presidência das Comissões Técnicas, não podendo, 
pois, ser substituídos por suas lideranças partidárias.

Sala de Reuniões, 18 de agosto de 2005. –  Depu-
tado Nelson Trad, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, 
contra os votos dos Deputados Colbert Martins, Inaldo 
Leitão, Roberto Magalhães e Fernando Coruja, pelo 
não provimento do Recurso nº 216/2005, nos termos 
do parecer do relator, Deputado Nelson Trad. Os Depu-
tados Colbert Martins, Inaldo Leitão e Marcelo Ortiz 
apresentaram votos em separado.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Antonio Carlos Biscaia – Presidente, Wilson San-

tiago e Roberto Magalhães – Vice-Presidentes, Ademir 
Camilo, Antonio Carlos Magalhães Neto, Antonio Cruz, 
Benedito de Lira, Carlos Mota, Cezar Schirmer, Cleonâncio 
Fonseca, Darci Coelho, Edmar Moreira, Edna Macedo, 
Gonzaga Patriota, Inaldo Leitão, Jamil Murad, Jefferson 
Campos, João Almeida, José Divino, José Roberto Ar-
ruda, Juíza Denise Frossard, Luiz Eduardo Greenhalgh, 
Marcelo Ortiz, Maria Lúcia Cardoso, Mário Negromonte, 
Maurício Rands, Mendes Ribeiro Filho, Nelson Pellegri-
no, Nelson Trad, Ney Lopes, Odair Cunha, Paes Landim, 
Paulo Afonso, Paulo Magalhães, Professor Luizinho, Ro-
bson Tuma, Sandra Rosado, Sérgio Miranda, Sigmaringa 
Seixas, Vic Pires Franco, Vicente Arruda, Vilmar Rocha, 
Wagner Lago, Agnaldo Muniz, André de Paula, Átila Lira, 
Cleuber Carneiro, Dr. Rosinha, Fernando Coruja, Iara 
Bernardi, Jaime Martins, João Fontes, Jorge Vi, Júlio 
Delgado, Léo Alcântara, Leonardo Picciani, Luiz Couto, 
Mauro Lopes e Sandes Júnior.

Sala da Comissão, 23 de agosto de 2005. – Depu-
tado Antonio Carlos Biscaia, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

Em voto referente ao recurso em epígrafe, o 
nobre relator exarou seu parecer concluindo por não 
terem os líderes o poder de substituir os membros do 
Conselho de Ética, uma vez que estes detêm manda-
to, em virtude da “literalidade” da norma constante do 
art. 7º da Resolução nº 25, de 2001.

No entanto, ao analisar detidamente a legislação 
pertinente ao assunto, entendemos não ser tão simples, 
claro e direto seu entendimento, ao tratar da composição 
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do Conselho de Ética. Se valeu ao postulante utilizar-se 
do caput do art. 7º, que se refere estritamente ao número 
de membros e à validade de seus mandatos, interessa-
nos aqui questionar a natureza desses mandatos e a 
sua vinculação – ou confrontação – com o seu próprio 
§ 1º, que estabelece que a representação numérica dos 
partidos e blocos parlamentares obedecerá ao princípio 
da proporcionalidade partidária.

Ao recorrer da decisão da presidência, o líder do 
PPS teve em vista garantir a representação do partido, 
fazendo valer a norma constante do § 1º do Art. 7º do 
Código de Ética, que, por sua vez, é preceito constan-
te da própria Constituição Federal, em, seu art. 58, § 
1º, in verbis:

“Art. 58................................................... 
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada 

comissão, é assegurada, tanto quanto possível, 
a representação proporcional dos partidos ou 
dos blocos parlamentares que participam da 
respectiva Casa”.

Cabe aqui lembrar que a vontade do legislador foi 
clara quando da votação do projeto de resolução que 
criava o Conselho. Esta mesma Comissão de Constitui-
ção e Justiça, em reunião do dia 15 de agosto de 2001, 
rejeitou, por inconstitucionalidade, emenda do Dep. Miro 
Teixeira tendente a fixar composição diversa daquela 
baseada na proporcionalidade, por entender que o co-
legiado poderia fazer prevalecer interesses dos maiores 
partidos. A sugestão do deputado, no sentido de desig-
nar um representante por partido, sem levar em conta 
a proporcionalidade, foi declarada inconstitucional pelo 
então Relator, Dep. José Dirceu, que alegou estar ferindo 
o disposto no Art. 58 da Constituição Federal.

Temos hoje, portanto, que, em respeito à Cons-
tituição Federal e ao princípio da proporcionalidade 
partidária, somente podem integrar o Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, 
os membros dos seguintes partidos: PT (três vagas), 
PMDB (três vagas), PFL (duas vagas), PSDB (duas 
vagas), PP (duas vagas), PTB (uma vaga), PL (uma 
vaga) e PPS (uma vaga).

Ressaltamos, inclusive, que ao receber o Ofí-
cio SGM.-P. nº 83/2005, o líder é solicitado a fazer a 
indicação, “de acordo com o princípio da proporcio-
nalidade partidária”, o que nos permite concluir que 
sua composição deve, em princípio, refletir a confor-
mação político-partidária vigente à época na Câmara 
dos Deputados.

Diante do que ora ocorre, percebemos que o en-
tendimento da Presidência, bem como do ilustre rela-
tor, prioriza o argumento do mandato de dois anos em 
detrimento do princípio da proporcionalidade, haja vista 
que, ao assegurar o mandato do parlamentar postulan-

te, esbarra no princípio da representação proporcional 
e resolve ignorá-lo. Como conseqüência de fato, passa 
a “doar” uma vaga para um Partido que sequer tinha 
direito a representação no Conselho de Ética (no caso, 
o PSB) e tira uma vaga de partido que a possuía quan-
do da fixação de sua composição. No limite, e com as 
atuais trocas partidárias, teríamos inclusive a possibi-
lidade de ter um Conselho de Ética que não refletisse 
nem um pouco a representação dos partidos, e cabe 
aqui indagar se essa situação não desfiguraria a própria 
identidade e finalidade do Conselho de Ética.

Entende o relator que o preceito deve ser interpre-
tado extensiva ou analogicamente aos cargos diretivos 
da Mesa e das Comissões, ponto sobre o qual divergi-
mos frontalmente, por compreender que a eleição para 
tais cargos confere a legitimidade outorgada pelo pleno; 
o que definitivamente não ocorre no Conselho de Ética. 
Lembremos que os membros do Conselho, à exceção 
de seu Presidente, não são eleitos; são apenas indica-
dos. Dessa forma, cai por terra a exegese baseada na 
analogia, pois não cabe extensão entre cargos que apre-
sentam processos de legitimação distintos, não gerando 
semelhança de relação. É justamente por não deterem 
a mesma natureza do mandato dos cargos diretores da 
Mesa e das Comissões que os membros do Conselho 
de Ética vêm sendo continuamente substituídos, con-
forme relação da Secretaria-Geral da Mesa. Só nesta 
sessão legislativa, pelo menos dez membros já foram 
substituídos pelos líderes de suas bancadas, o que nos 
permite concluir que, mesmo em casos de renúncia, o 
mandato do Conselho não pode ser interpretado à luz 
geral dos mandatos eletivos.

Segundo sua própria definição lexical, “mandato 
é a concessão de poderes para desempenho de uma 
representação” ¹, de forma que o membro do Conse-
lho só poderia estar desempenhando a representação 
partidária, uma vez que não auferiu delegação de outra 
instância, como ocorre no caso dos membros eleitos 
para as Mesas Diretoras.

Por fim, ao argumento da prevalência da norma 
especial sobre a geral, julgamos não ser cabível sua 
aplicação quando se revela inconstitucional, quando 
viola a vontade do legislador e quando nos parece di-
rigir-se na contramão dos anseios democráticos.

Pelas razões expostas, nosso voto é pela rejeição 
do parecer do relator, e pelo provimento do Recurso 
nº 216/05, possibilitando a substituição de membro do 
referido Conselho de Ética.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2005. – Depu-
tado Colbert Martins (PPS – BA).

VOTO DIVERGENTE DO DEPUTADO 
INALDO LEITÃO

¹ Houaiss. Dicionário da Língua Portuguesa.
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I – Introdução

Trata a espécie de Recurso interposto pelo ilustre 
Deputado Dimas Ramalho contra decisão da Presidên-
cia da Câmara dos Deputados que acolheu Questão 
de Ordem oposta pelo nobre Deputado Júlio Delgado 
em função de sua substituição no mencionado Órgão 
Colegiado desta Casa.

Consta dos autos que o Deputado Júlio Delgado 
apresentou questão de ordem perante o Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar contra ato da liderança do 
PPS que promoveu sua substituição como membro 
do Conselho pelo Deputado Cezar Silvestri. A razão 
da substituição deu-se por conta do desligamento do 
Deputado Júlio Delgado dos quadros do PPS.

Alega o Deputado Júlio Delgado que apesar de 
ter-se desligado do PPS – partido que o indicou para 
compor o Conselho no início deste ano – não poderia ter 
havido a substituição por ato discricionário da liderança 
partidária, posto que é detentor de mandato por tempo 
certo, a teor do art. 7° da Resolução n° 25/2001.

A questão de ordem foi recolhida pelo Presidente 
do Conselho, Deputado Ricardo Izar, que decidiu pelo 
seu encaminhamento à Presidência da Casa, que detém 
a competência para designar, formalmente, os mem-
bros titulares e suplentes que compõem as comissões 
permanentes e temporárias da Câmara, entre as quais 
o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. No ofício 
que encaminhou, o Deputado Ricardo Izar externou o 
entendimento favorável à súplica do autor da questão 
de ordem que, em sua opinião, parece rigorosamente 
amparada no art. 7° da Resolução n° 25/2001.

Ainda na epístola, o Presidente do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar aduz, em favor do autor 
da questão de ordem, que os membros daquele Con-
selho têm mandato fixado em dois anos e, uma vez 
ocorrendo a hipótese vertente, o mandato de conselhei-
ro passa a ser exercido “pessoalmente”(apostrofado) 
pelo indicado.

Ao apreciar a questão de ordem, o Senhor Pre-
sidente da Câmara dos Deputados decidiu por dar-
lhe guarida, acolhendo-a, com supedâneo no art. 7º 
da Resolução 25. Afastou, de pronto, a incidência do 
art. 232 do Regimento Interno (CD), segundo o qual o 
parlamentar que se desvincular de sua bancada perde, 
para efeitos regimentais, o direito a cargos ou funções 
que ocupar em razão dela.

Irresignado, o Líder do PPS, ora recorrente, formu-
lou questão de ordem no Plenário da Casa, com funda-
mento no art. 95, combinado com os arts. 28, 57, XXI, e 
10, todos do Regimento Interno, bem assim com os arts. 
7° e 8° da Resolução n° 25/2001. Alegou o Deputado 
Dimas Ramalho, em síntese, que: 1) em 7 de julho de 
2005 o Presidente da Câmara dos Deputados deferiu o 
Ofício n° 316, de 2005, subscrito pela liderança do PPS, 

substituindo o Deputado Júlio Delgado pelo Deputado 
Cezar Silvestri, para ocupar a vaga de membro titular 
no Conselho de Ética; 2) o PPS, ao contrário do PSB 
(novo partido do Deputado Júlio Delgado), tem direito 
a uma vaga de membro titular no Conselho de Ética e 
a transferência dessa vaga para outra legenda fere o 
princípio da proporcionalidade (CF, art. 58, § 1°).

Por seu turno, o Presidente da Câmara, Deputado 
Severino Cavalcanti, decidiu receber a questão de or-
dem apresentada pelo Líder do PPS como se recurso 
fosse à questão de ordem formulada pelo Deputado 
Júlio Delgado e determinou o seu encaminhamento a 
este Órgão Técnico.

É este, resumidamente, o histórico do recurso.

II – Voto Divergente

Em que pese o imensurável respeito de que é me-
recedor o nobre Deputado Nelson Trad, relator da peça 
recursal ora sob censura deste modesto parlamentar, 
seu parecer carece de duplo fundamento: normativo 
e político. E também deixou de abordar, no seu bem 
intencionado arrazoado, um componente inafastável da 
questão sob comento – o ético. Como se verá.

O tema objeto do presente recurso está discipli-
nado em sede constitucional. Significa que todos os 
demais comandos normativos hão de estar subordi-
nados ao que vem prescrito na Constituição Federal, 
conhecida de todos como a Lei das Leis. Está escrito 
no art. 58, § 1°, da Lei Fundamental, verbis:

“Art. 58...................................................
§ 1° Na constituição das Mesas e de cada 

Comissão, é assegurada, tanto quanto possí-
vel, a representação proporcional dos partidos 
ou dos blocos parlamentares que participam 
da respectiva Casa”.

Na opinião unânime dos doutrinadores, o preceito 
acima citado constitui um genuíno princípio do sistema 
constitucional brasileiro, abrangendo conceitos como o 
da representação partidária e o da legitimidade da re-
lação política entre blocos parlamentares da maioria e 
da minoria. Não se trata, pois, de um simples enunciado 
que deva ser reproduzido na legislação infraconstitucio-
nal e que busque atender a interesses circunstanciais 
de determinados partidos políticos.

Celso Ribeiro Bastos (in Comentários à Consti-
tuição do Brasil, Saraiva, 4° vol., Tomo I, p. 260) fere 
o tema com maestria:

“A proporcionalidade alça-se a um au-
têntico princípio na composição dos órgãos 
parlamentares. É que sendo estes represen-
tativos do povo, segundo os diversos matizes 
e interesses que o compõem, não podem dei-
xar de refletir nos órgãos resultantes de blo-
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cos parlamentares essas mesmas segmenta-
ções existentes no seio da cada uma de suas 
Casas. Se assim não fosse, seria ignorar por 
completo a natureza partidária do nosso regi-
me representativo”.

Citando outros festejados constitucionalistas no 
rodapé, prossegue o eterno mestre:

“É oportuna a preciosa lição de Luiz Au-
gusto Paranhos Sampaio: ”O critério da propor-
cionalidade, assegurado tanto quanto possível, 
é um direito dos partidos políticos, porque a sua 
participação e a manifestação de seus repre-
sentantes nesses órgãos colegiados são uma 
exigência que ilide a dominação hegemônica de 
uma só agremiação majoritária” (Comentários 
à nova Constituição brasileira, p. 282).

“Se seguirmos as pegadas de Temísto-
cles Brandão Cavalcanti, teremos: ”O número 
de membros das comissões estará, assim, em 
função do número de partidos a serem repre-
sentados. O preceito básico, porém, que deve 
ser respeitado, é o constitucional, devendo as 
comissões ser organizadas em função desse 
preceito. (...) Nem sempre será possível uma 
proporcionalidade perfeita. Dai a recomen-
dação constitucional “tanto quanto possível”. 
Assim, por exemplo, a representação de um 
partido que só tenha um representante. O regi-
mento das câmaras deve prover a respeito da 
matéria” (A Constituição Federal Comentada, 
Konfino, 1948, vol. 1, p. 25)”.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
por sua vez, acolhe o princípio da proporcionalidade 
ditado pela Carta Política, ex vi do art. 25, § 1°.

Dando eco ao princípio, tem-se que:

“Art. 45. ................................................ 
§ 1º Além do que estabelecem os arts. 

57, XX, c, e 232, perderá automaticamente o 
lugar na Comissão o Deputado...”

“Art. 232. O Deputado que se desvin-
cular de sua bancada perde, para efeitos re-
gimentais, o direito a cargos ou funções que 
ocupar em razão dela, exceto em relação aos 
cargos da Mesa, observado o disposto no § 
4º do art. 26”.

O § 4º do art. 26 diz respeito às modificações 
numéricas das bancadas, que só produzem efeito na 
composição das Comissões na sessão legislativa se-
guinte, o que não vem ao caso em apreço.

Portanto, a decisão da Presidência ora submeti-
da à análise desta Comissão afrontou, no sentir deste 
parlamentar, o princípio da proporcionalidade ínsito no 

art. 58, § 1º, da Constituição Federal, além dos arts. 
25, § 1º, 45, § 1º e 232, todos do Regimento Interno, 
notadamente no tocante ao critério da proporcionali-
dade partidária, norte intocável da composição das 
Comissões Permanentes da Casa.

Noutra linha, a decisão recorrida suprime atribui-
ções regimentais do Líder partidário (RICD, art. 10), 
especialmente a prerrogativa de indicar à Mesa os 
membros da bancada para compor as Comissões, e, 
a qualquer tempo, substituí-los (inciso VI).

Argumenta-se a favor da decisão da Presidência 
da Câmara que o mandato dos membros titulares e 
suplentes do Conselho de Ética e Decoro Parlamen-
tar é de dois anos, na forma prevista no art. 7º da Re-
solução nº 25/2001, que instituiu o Código de Ética e 
Decoro Parlamentar. Sem razão, contudo.

De fato, nenhum parlamentar pode ocupar nas 
Comissões Permanentes o lugar que caberia a um 
partido político diferente do partido ao qual pertence, 
salvo por consenso. Admitir essa possibilidade seria o 
mesmo que defender o exercício pessoal do mandato 
como regra,    a  desorganização partidária e o mais 
completo desprezo pelos partidos políticos.

A melhor exegese da norma regimental prevista no 
art. 7º do Código de Ética parece ser a de que tal regra 
somente teria aplicação literal na hipótese de sua real 
possibilidade. Essa parece trazer implícita, como força 
de argumento, a cláusula rebus sic stantibus, isto é, 
o mandato do membro do Conselho de Ética seria de 
dois anos se as coisas continuassem como estavam. 
No caso de morte, perda do mandato, renúncia e perda 
da filiação partidária, por exemplo, o mandato haverá 
de ser interrompido. Consta que quase duas dezenas 
de parlamentares já foram substituídos no Conselho 
no curso da atual legislatura.

O mesmo ocorre nas demais Comissões Per-
manentes. Em tese, o mandato dos membros desses 
órgãos colegiados tem a duração de um ano, pois que 
é sempre coincidente com o mandato da mesa diretora 
dos trabalhos. Encerrada a sessão legislativa, ocorre o 
término do mandato dos dirigentes das Comissões e as 
novas indicações dos seus membros, titulares e suplen-
tes. A prevalecer o entendimento da Presidência desta 
Casa, nenhum membro das Comissões Permanentes 
poderia ser substituído no período de um ano.

Além da questão em tela carregar em si a prote-
ção de norma constitucional e regimental, fundamen-
talmente o princípio da proporcionalidade, impõe-se 
ressaltar seu aspecto ético-político. A filiação partidária 
implica na adesão do filiado ao programa do partido e a 
subordinação ás diretrizes estabelecidas nas instâncias 
formais. No momento do desligamento, o filiado rom-
pe seus compromissos programáticos e se desliga da 
orientação partidária. Sendo parlamentar e ocupando 
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postos destinados ao partido, deve igualmente tomar a 
iniciativa de devolver o que não mais lhe pertence.

No caso sob exame, o Deputado Julio Delgado 
está agora filiado ao PSB, adotou o programa da si-
gla e deve obediência ao novo partido, seguindo nova 
orientação partidária. Não exerce o mandato e tampou-
co ocupa o lugar de membro titular do Conselho de 
Ética em caráter pessoal, como sugeriu o Presidente 
do Conselho, mas lá está para cumprir uma missão 
partidária. O problema é que o PSB não tem assento 
no Conselho de Ética – a vaga pertence ao PPS.

Há precedentes nesta Comissão, conforme consta 
em anexo aos autos o texto integral da Consulta nº 2-A, 
de 1995 (Da Mesa). A decisão colegiada fixou o seguinte 
entendimento: a) a desvinculação do parlamentar de sua 
respectiva bancada tem como conseqüência a perda do 
direito ao lugar na Comissão, ocupado em razão dela; b) 
do mesmo modo, perdem os cargos ou funções, todos 
eles, inclusive os da Mesa Diretora e de Direção nas 
Comissões, exercidos em função da proporcionalidade 
partidária. Foi relator o Deputado Nilson Gibson.

Cabe divergir da segunda parte do decisum, eis 
que configura ofensa ao art. 232 do Regimento Interno. 
Os membros da Mesa da Câmara são eleitos pelo voto 
dos parlamentares que integram esta Casa, assim como 
os cargos de direção nas Comissões são constituídos 
pelo voto dos Deputados que as integram.. Ao contrário, 
os membros titulares e suplentes das Comissões são 
indicados pelas Lideranças partidárias e a ocupação 
se dá em razão do partido ao qual pertençam.

Nessa linha, é imperioso divergir da interpreta-
ção dada pela Comissão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (Consulta referenciada) ao art. 26 da 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos – Lei nº 9.096, de 
19 de setembro de 1995. O texto do art. 26 é pouco 
explícito. Não se refere à perda de cargos da Mesa, 
especificamente. De modo genérico, pontua:

“Perde automaticamente a função ou 
cargo que exerça, na respectiva Casa Legis-
lativa, em virtude da proporção partidária, o 
parlamentar que deixar o partido sob cuja le-
genda tenha sido eleito “.

Como a norma (supra) está disposta de forma 
pouco precisa, há que prevalecer a exceção feita no art. 
232 do RICD, em relação aos cargos da Mesa. É de se 
entender, ainda, que os dirigentes das Comissões Per-
manentes, por terem sido eleitos, têm seus mandatos 
blindados pela mesma disposição regimental.

Pelas razões precedentes, voto pelo provimento 
do Recurso nº 216/05, firmando o entendimento de 
que o parlamentar que se desvincular de sua bancada 
perde o assento que tenha nas Comissões Permanen-
tes, nas quais se inclui o Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar, por força do princípio constitucional da 
proporcionalidade partidária e desde que ocupem a 
função em razão de indicação partidária.

E como voto, data máxima vênia.
Sala da Comissão, 23 de agosto de 2005. – Depu-

tado Inaldo Leitão, Vice-Lider do PL–PB.

Voto em Separado

O Recurso sob exame, de iniciativa do nobre Depu-
tado Dimas Ramalho, tem por finalidade recorrer da Deci-
são da Presidência da Câmara dos Deputados em Ques-
tão de Ordem (QD nº 606/05), suscitada pelo Deputado 
Júlio Delgado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 
acerca de sua substituição no referido Conselho. 

Como nós sabemos, o artigo 7º do Código de Éti-
ca e Decorro Parlamentar da Câmara dos Deputados  
– Resolução nº  25, de 2001 – disciplina a composição 
dos membros daquele respeitável Conselho, consagran-
do que, cada membro, terá “mandato de dois anos”.

Assim, o Deputado Júlio Delgado, ao ter assumi-
do o cargo de membro titular do referido Conselho de 
Ética, passou a exercer o aludido mandato, que tem 
o condão de dar a efetiva  garantia e estabilidade aos 
membros daquela Instituição.

Corroborando para este entendimento, o parágrafo 
único do art. 19, da mesma Resolução nº 25, de 2001, 
excepcionaliza os mandatos conferidos aos membros 
do Conselho de Ética, estende-os até o início da ses-
são legislativa seguinte, verbis:

“Art. 19. .................................................
Parágrafo único. Os mandatos dos mem-

bros indicados na forma deste artigo esten-
der-se-ão, excepcionalmente, até o inicio da 
sessão legislativa seguinte”.

Assim sendo, os mandatos dos membros do Con-
selho de ética e decoro Parlamentar, pela inteligência 
contida no parágrafo único do mencionado art. 19 da 
Resolução nº 25, de 2001, não poderão ser substituí-
dos por ato discricionário da Liderança do Partido que 
o indicou, pois, uma vez empossados, cada membro 
passa ter a estabilidade necessária para a segurança 
de suas decisões, garantindo assim, total e irrestrita 
independência.

Isto posta, devemos parabenizar a decisão da 
Presidência da Câmara, de confirmar o direito ao Depu-
tado Júlio Delgado, de permanecer no seu mandato no 
Conselho, pelo prazo de dois anos, significado dizer, 
que o fato de ter deixado o PPS, não lhe retira o direito 
de permanecer atuando como membro do Conselho 
de Ética desta Casa.

Este é o meu voto.
Sala das Comissões, 18 de agosto de 2005. 

– Deputado Marcelo Ortiz, PV/SP.
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SEÇÃO II

ATOS DO PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

DISPENSAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SYL-
VIO OTÁVIO BAPTISTA DE CARVALHO, ponto n.º 
6.612, ocupante de cargo da Categoria Funcional de 
Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa, 
Classe Especial, Padrão 41, da função comissionada 
de Chefe da Seção de Pesquisa Legislativa, FC-05, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que 
exercia na Secretaria-Geral da Mesa, a partir de 06 de 
outubro do corrente ano.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa n.º 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

DESIGNAR, na forma do artigo 38 da Lei n.º 
8.112, de 11 de dezembro de 1990, ALEXANDRE 
BORGES MACHADO, ponto n.º 6.678, ocupante de 
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 
- atribuição Analista de Informática Legislativa, Classe 
B, Padrão 39, substituto do Chefe da Seção de Atendi-
mento ao Usuário, FC-05, na Coordenação de Apoio 
ao Usuário, do Centro de Informática, do Quadro de 
Pessoal da Câmara dos Deputados, no período de 5 
a 9 de outubro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 25 de outubro de 2005. 
– Aldo Rebelo, Presidente.
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1º Suplente de Secretário:
GIVALDO CARIMBÃO - PSB - AL
2º Suplente de Secretário:
JORGE ALBERTO - PMDB - SE
3º Suplente de Secretário:
GERALDO RESENDE - PPS - MS
4º Suplente de Secretário:
MÁRIO HERINGER - PDT - MG

LÍDERES E VICE-LÍDERES

PT
Líder: HENRIQUE FONTANA

Vice-Líderes:
Colombo, Iara Bernardi, João Grandão, Jorge Bittar, José
Eduardo Cardozo, Luciano Zica, Luiz Alberto, Luiz Eduardo
Greenhalgh, Luiz Sérgio, Neyde Aparecida, Odair Cunha, Telma
de Souza, Terezinha Fernandes, Vignatti, Zezéu Ribeiro, Zico
Bronzeado, José Mentor, Vicentinho, Wasny de Roure, Ricardo
Berzoini e Fernando Ferro.

PMDB
Líder: WILSON SANTIAGO

Vice-Líderes:
Mendes Ribeiro Filho, Benjamin Maranhão, Asdrubal Bentes,
Adelor Vieira, Carlos Eduardo Cadoca, Leandro Vilela, Osmar
Serraglio, Mauro Benevides, Zé Gerardo, Rose de Freitas,
Marcelino Fraga, Pedro Novais, Wladimir Costa, Moreira Franco,
Eliseu Padilha, Jorge Alberto, Hermes Parcianello, Marcelo
Castro, Gervásio Oliveira e Gastão Vieira.

PFL
Líder: RODRIGO MAIA

Vice-Líderes:
Roberto Brant (1º Vice), Kátia Abreu, Luiz Carlos Santos, José
Rocha, Antonio Carlos Magalhães Neto, Onyx Lorenzoni,
Abelardo Lupion, Pauderney Avelino, Nice Lobão, José Carlos
Machado, Moroni Torgan, Corauci Sobrinho, Félix Mendonça,
Júlio Cesar, Gervásio Silva, Alberto Fraga e Murilo Zauith.

PP
Líder: JOSÉ JANENE

Vice-Líderes:
Mário Negromonte (1º Vice), José Linhares, Francisco Dornelles,
Romel Anizio, Francisco Appio, Nélio Dias, Professor Irapuan
Teixeira, Reginaldo Germano, João Pizzolatti, Simão Sessim,
Benedito de Lira, Celso Russomanno, Julio Lopes e Pedro
Canedo.

PSDB
Líder: ALBERTO GOLDMAN

Vice-Líderes:
Eduardo Paes (1º Vice), Jutahy Junior, Yeda Crusius, Ronaldo
Dimas, Lobbe Neto, Carlos Alberto Leréia, Antonio Carlos

Mendes Thame, João Almeida, Antonio Carlos Pannunzio,
Eduardo Barbosa, Nilson Pinto, Vicente Arruda e Zulaiê Cobra.

PTB
Líder: JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

Vice-Líderes:
Ricarte de Freitas (1º Vice), Arnaldo Faria de Sá, Nelson
Marquezelli, Eduardo Seabra, Josué Bengtson, Ricardo Izar,
Pastor Reinaldo, Iris Simões, Paes Landim, Jackson Barreto,
Elaine Costa e Jovair Arantes.

PL
Líder: SANDRO MABEL

Vice-Líderes:
Miguel de Souza (1º Vice), Almir Sá, Amauri Gasques, Aracely de
Paula, Giacobo, Inaldo Leitão, José Carlos Araújo, Lincoln
Portela, Neucimar Fraga e Maurício Rabelo.

PSB
Líder: RENATO CASAGRANDE

Vice-Líderes:
Dr. Ribamar Alves, Isaías Silvestre, Barbosa Neto, Jorge Gomes,
B. Sá, João Paulo Gomes da Silva e Marcondes Gadelha.

PDT
Líder: SEVERIANO ALVES

Vice-Líderes:
Álvaro Dias (1º Vice), Manato, Pompeo de Mattos, João Fontes e
André Figueiredo.

PPS
Líder: DIMAS RAMALHO

Vice-Líderes:
Rogério Teófilo (1º Vice), Raul Jungmann, Fernando Coruja e
Geraldo Thadeu.

PCdoB
Líder: RENILDO CALHEIROS

Vice-Líderes:
Jamil Murad, Perpétua Almeida e Inácio Arruda.

PV
Líder: SARNEY FILHO

Vice-Líderes:
Marcelo Ortiz e Leonardo Mattos.

PSC
Líder:

PSOL
Líder:
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PRONA
Repr.: ENÉAS

PMR
Repr.:

Liderança do Governo
Líder: ARLINDO CHINAGLIA

Vice-Líderes:
Beto Albuquerque, Sigmaringa Seixas, Vicente Cascione e
Renildo Calheiros.

Liderança da Minoria
Líder: JOSÉ CARLOS ALELUIA



DEPUTADOS EM EXERCÍCIO
 

Roraima
Alceste Almeida - PTB
Almir Sá - PL
Dr. Rodolfo Pereira - PDT
Francisco Rodrigues - PFL
Luciano Castro - PL
Maria Helena - PSB
Pastor Frankembergen - PTB
Suely Campos - PP

Amapá
Badu Picanço - PL
Coronel Alves - PL
Davi Alcolumbre - PFL
Dr. Benedito Dias - PP
Eduardo Seabra - PTB
Gervásio Oliveira - PMDB
Hélio Esteves - PT
Janete Capiberibe - PSB

Pará
Anivaldo Vale - PSDB
Ann Pontes - PMDB
Asdrubal Bentes - PMDB
Babá - PSOL
Jader Barbalho - PMDB
José Priante - PMDB
Josué Bengtson - PTB
Nicias Ribeiro - PSDB
Nilson Pinto - PSDB
Raimundo Santos - PL
Socorro Gomes - PCdoB
Vic Pires Franco - PFL
Wladimir Costa - PMDB
Zé Geraldo - PT
Zé Lima - PP
Zenaldo Coutinho - PSDB
Zequinha Marinho - PSC

Amazonas
Átila Lins - PMDB
Carlos Souza - PP
Francisco Garcia - PP
Humberto Michiles - PL
Lupércio Ramos - PMDB
Pauderney Avelino - PFL
Silas Câmara - PTB
Vanessa Grazziotin - PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz - PP
Anselmo - PT
Eduardo Valverde - PT
Hamilton Casara - PSDB
Marinha Raupp - PMDB
Miguel de Souza - PL
Natan Donadon - PMDB
Nilton Capixaba - PTB

Acre
Henrique Afonso - PT
João Correia - PMDB
João Tota - PP
Júnior Betão - PL
Nilson Mourão - PT
Perpétua Almeida - PCdoB
Ronivon Santiago - PP
Zico Bronzeado - PT

Tocantins
Darci Coelho - PP
Eduardo Gomes - PSDB
Homero Barreto - PTB
Kátia Abreu - PFL

Maurício Rabelo - PL
Osvaldo Reis - PMDB
Pastor Amarildo - PSC
Ronaldo Dimas - PSDB

Maranhão
Albérico Filho - PMDB
Antonio Joaquim - PSDB
César Bandeira - PFL
Clóvis Fecury - PFL
Costa Ferreira - PSC
Dr. Ribamar Alves - PSB
Gastão Vieira - PMDB
João Castelo - PSDB
Luciano Leitoa - PSB
Neiva Moreira - PDT
Nice Lobão - PFL
Pedro Fernandes - PTB
Pedro Novais - PMDB
Remi Trinta - PL
Sarney Filho - PV
Sebastião Madeira - PSDB
Terezinha Fernandes - PT
Wagner Lago - PDT

Ceará
Almeida de Jesus - PL
André Figueiredo - PDT
Aníbal Gomes - PMDB
Antenor Naspolini - PSDB
Antonio Cambraia - PSDB
Ariosto Holanda - PSB
Arnon Bezerra - PTB
Bismarck Maia - PSDB
Eunício Oliveira - PMDB
Gonzaga Mota - PSDB
Inácio Arruda - PCdoB
João Alfredo - PSOL
José Linhares - PP
José Pimentel - PT
Léo Alcântara - PSDB
Manoel Salviano - PSDB
Marcelo Teixeira - PSDB
Mauro Benevides - PMDB
Moroni Torgan - PFL
Pastor Pedro Ribeiro - PMDB
Vicente Arruda - PSDB
Zé Gerardo - PMDB

Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PSB
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Simplício Mário - PT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Betinho Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Iberê Ferreira - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PSB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Domiciano Cabral - PSDB



Enivaldo Ribeiro - PP
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PMDB
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PSB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Batata - PSDB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Eduardo Campos - PSB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PL
Joaquim Francisco - PFL
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PDT
Marcos de Jesus - PFL
Maurício Rands - PT
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PFL

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Maurício Quintella Lessa - PDT
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Ivan Paixão - PPS
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - PDT
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL

João Almeida - PSDB
João Carlos Bacelar - PL
João Leão - PP
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PSC
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PMDB
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Ademir Camilo - PDT
Alexandre Maia - PMDB
Ana Guerra - PT
Aracely de Paula - PL
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PMDB
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PSB
Carlos Willian - PMDB
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PTB
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PFL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Ibrahim Abi-ackel - PP
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PSB
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PSB
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Maria Lúcia Cardoso - PMDB
Mário Assad Júnior - PSB
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair Cunha - PT
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB



Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP
Romeu Queiroz - PTB
Sérgio Miranda - PDT
Vadinho Baião - PT
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PV

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
Jair de Oliveira - PMDB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Aldir Cabral - PFL
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PMDB
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PFL
André Costa - PDT
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PSC
Dr. Heleno - PSC
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - PV
Fernando Gonçalves - PTB
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PP
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSB
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMR
Josias Quintal - PSB
Juíza Denise Frossard - PPS
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Luiz Sérgio - PT
Márcio Fortes - PSDB
Miro Teixeira - PDT
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Reinaldo Gripp - PL
Renato Cozzolino - PDT
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMR

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aldo Rebelo - PCdoB
Amauri Gasques - PL

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

Mato Grosso
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Lino Rossi - PP
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB
Wellington Fagundes - PL

Distrito Federal
Alberto Fraga - PFL
Jorge Pinheiro - PL
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PSOL
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PL
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Canedo - PP
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
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 - PMDB
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PSDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Reinhold Stephanes - PMDB
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB
Vitorassi - PT

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edinho Bez - PMDB
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PFL
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PSDB
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Afonso Hamm - PP
Alceu Collares - PDT
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - PSOL
Luis Carlos Heinze - PP
Marco Maia - PT
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcísio Zimmermann - PT
Wilson Cignachi - PMDB
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PP)
2º Vice-Presidente: Francisco Turra (PP)
3º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Guilherme Menezes
Anselmo Luci Choinacki
Assis Miguel do Couto Odair Cunha
João Grandão Reginaldo Lopes
Josias Gomes Vadinho Baião
Orlando Desconsi Vignatti
Vander Loubet Zé Geraldo

PMDB
Alexandre Maia vaga do PL Marcelino Fraga
Gervásio Oliveira Mauro Lopes
Leandro Vilela Osvaldo Reis
Moacir Micheletto Pedro Chaves
Odílio Balbinotti Rose de Freitas
Waldemir Moka 2 vagas
Wilson Cignachi
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Alberto Fraga vaga do PTB

Carlos Melles Betinho Rosado
Enéas Eduardo Sciarra
Kátia Abreu Félix Mendonça
Osvaldo Coelho vaga do PC do B Francisco Rodrigues
Ronaldo Caiado Lael Varella

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Carlos Batata vaga do PV Carlos Alberto Leréia
Xico Graziano Júlio Redecker
(Dep. do PL ocupa a vaga) Julio Semeghini
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Afonso Hamm
Francisco Turra Benedito de Lira vaga do PL

Luis Carlos Heinze Érico Ribeiro
Nélio Dias vaga do S.PART. Nelson Meurer
Zé Lima vaga do PSDB Sérgio Caiado
Zonta

PTB
Carlos Dunga Airton Roveda
João Lyra Dr. Francisco Gonçalves
Nelson Marquezelli Josué Bengtson
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Tatico vaga do PL

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

PL
Almir Sá vaga do PSDB (Dep. do PP ocupa a vaga)
Heleno Silva (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Wellington Fagundes 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Cezar Silvestri Geraldo Thadeu

PSB
Iberê Ferreira vaga do PTB 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos

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

1 vaga

PV
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Edson Duarte

S.PART.
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Maria Helena (PSB)
1º Vice-Presidente: Átila Lins (PMDB)
2º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
3º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Anselmo
Henrique Afonso Nilson Mourão
Zé Geraldo 2 vagas
Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes Asdrubal Bentes
Átila Lins vaga do PSDB Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Marcelo Castro
Natan Donadon

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Anivaldo Vale
1 vaga Hamilton Casara vaga do PP

Zenaldo Coutinho
PP

Agnaldo Muniz Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Carlos Souza Suely Campos
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PTB
Fernando Gonçalves 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Júnior Betão Coronel Alves
Miguel de Souza Raimundo Santos

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Janete Capiberibe (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Maria Helena vaga do PPS

PDT
Severiano Alves Dr. Rodolfo Pereira

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PSC
Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): 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
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Walter Pinheiro César Medeiros
(Dep. do PL ocupa a vaga) Fernando Ferro
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Henrique Afonso
(Dep. do PP ocupa a vaga) José Dirceu



(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vicentinho
1 vaga Wasny de Roure

PMDB
Adelor Vieira Gastão Vieira
Eunício Oliveira vaga do PT Henrique Eduardo Alves
Gilberto Nascimento Marinha Raupp
Hermes Parcianello Pastor Pedro Ribeiro
Jader Barbalho Wladimir Costa

Marcelo Barbieri
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Pedro Chaves (Dep. do PMR ocupa a vaga)
Pedro Irujo vaga do PL

Takayama
Bloco PFL, PRONA

Corauci Sobrinho Aldir Cabral
Eduardo Sciarra Almir Moura vaga do PMDB

José Mendonça Bezerra vaga do

PTB César Bandeira

José Rocha Davi Alcolumbre
Júlio Cesar Robson Tuma
Vic Pires Franco (Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Gustavo Fruet Antonio Joaquim vaga do PTB

Julio Semeghini João Campos
Narcio Rodrigues João Castelo
Professora Raquel Teixeira Lobbe Neto

Manoel Salviano
PP

João Batista vaga do PT Antonio Cruz vaga do PTB

Pedro Corrêa Enivaldo Ribeiro
Ricardo Barros Leodegar Tiscoski
Sandes Júnior Romel Anizio
Vanderlei Assis (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões Arnon Bezerra
Silas Câmara Pastor Reinaldo
(Dep. do PL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PL
Badu Picanço vaga do PT Amauri Gasques
Carlos Nader vaga do PTB Inaldo Leitão
Maurício Rabelo José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos vaga

do PSL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga
PPS

Nelson Proença Raul Jungmann
PSB

João Mendes de Jesus vaga do PSL Ariosto Holanda
Jorge Gomes vaga do PC do B Salvador Zimbaldi vaga do PP

Luiza Erundina
PDT

Maurício Quintella Lessa Luiz Piauhylino
Miro Teixeira vaga do PT

PC do B
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PSL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)

1º Vice-Presidente: José Mentor (PT)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Antônio Carlos Biffi
João Paulo Cunha Dr. Rosinha
José Eduardo Cardozo Iara Bernardi
José Mentor Iriny Lopes
Luiz Eduardo Greenhalgh José Pimentel
Maurício Rands Luciano Zica
Nelson Pellegrino Luiz Alberto
Odair Cunha Luiz Couto
Professor Luizinho Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas (Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Albérico Filho
Maria Lúcia Cardoso Aníbal Gomes
Mendes Ribeiro Filho Ann Pontes
Michel Temer Eduardo Cunha
Nelson Trad Leonardo Picciani
Osmar Serraglio Mauro Benevides
Paulo Afonso Mauro Lopes
Wilson Santiago Moraes Souza
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Pedro Irujo vaga do PL

(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

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

Almir Moura vaga do PMDB André de Paula
Antonio Carlos Magalhães Neto Coriolano Sales
Edmar Moreira vaga do PL Enéas
Ivan Ranzolin Laura Carneiro
José Roberto Arruda Moroni Torgan
Luiz Carlos Santos Mussa Demes
Ney Lopes Onyx Lorenzoni
Paulo Magalhães Pauderney Avelino
Roberto Magalhães
Robson Tuma vaga do PTB

Vilmar Rocha
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
João Almeida Átila Lira
Jutahy Junior Bonifácio de Andrada
Vicente Arruda Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Helenildo Ribeiro
Zulaiê Cobra Léo Alcântara

PP
Antonio Cruz vaga do PTB Agnaldo Muniz
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca Professor Irapuan Teixeira
Darci Coelho Ricardo Barros
Ibrahim Abi-ackel Sandes Júnior
João Leão Sérgio Caiado
Reginaldo Germano

PTB
Edna Macedo Alceste Almeida vaga do PMDB

Jefferson Campos vaga do PMDB Alex Canziani
Paes Landim Ary Kara
Vicente Cascione Cleuber Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

(Dep. do PL ocupa a vaga)

(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)
PL

Inaldo Leitão Almeida de Jesus
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Badu Picanço vaga do PTB

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Enio Tatico



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

Humberto Michiles vaga do PMDB

1 vaga Jaime Martins
Neucimar Fraga vaga do PTB

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

vaga)
PPS

Juíza Denise Frossard Colbert Martins
Roberto Freire Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do PL Alexandre Cardoso
Gonzaga Patriota vaga do PT Isaías Silvestre

Sandra Rosado
João Mendes de Jesus vaga do

PL

(Dep. do PC do B ocupa a vaga) Júlio Delgado vaga do PMDB

PDT
Ademir Camilo vaga do PL João Fontes
Alceu Collares Miro Teixeira vaga do PT

Luiz Piauhylino Pompeo de Mattos
Sérgio Miranda vaga do PC do B

Wagner Lago vaga do PTB

PC do B
Jamil Murad vaga do PSB Alice Portugal
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Seabra (PTB)
2º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
3º Vice-Presidente: Júlio Delgado (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra João Grandão
Selma Schons Luiz Bassuma
Simplício Mário Maria do Carmo Lara
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Paulo Lima Max Rosenmann
Wladimir Costa vaga do PT (Dep. do PMR ocupa a vaga)
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Marcelo Guimarães Filho vaga do PDT Fernando de Fabinho vaga do PPS

Robério Nunes Kátia Abreu
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Marcos de Jesus vaga do PL

1 vaga Zelinda Novaes
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Sampaio Yeda Crusius
Márcio Fortes (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Julio Lopes
Pedro Canedo Ricardo Fiuza

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani vaga do PDT

Jonival Lucas Junior vaga do Bloco PFL,

PRONA Neuton Lima

Luiz Antonio Fleury Ricardo Izar
Sandro Matos vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
Almeida de Jesus Remi Trinta

José Carlos Araújo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

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

ocupa a vaga)
PSB

Givaldo Carimbão
João Paulo Gomes da Silva

vaga do PSDB

Júlio Delgado vaga do PPS Paulo Baltazar
PDT

Renato Cozzolino vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Romeu Queiroz (PTB)
1º Vice-Presidente: Ildeu Araujo (PP)
2º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
3º Vice-Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Jorge Boeira Jorge Bittar
Reginaldo Lopes Josias Gomes
Rubens Otoni (Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Delfim Netto vaga do PP

Carlos Eduardo Cadoca Lupércio Ramos
Edson Ezequiel Wilson Cignachi

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Fernando de Fabinho Murilo Zauith vaga do PV

Gerson Gabrielli Osório Adriano
Joaquim Francisco vaga do PTB (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB
Júlio Redecker Gonzaga Mota
Léo Alcântara vaga do PV Yeda Crusius
Ronaldo Dimas

PP
Ildeu Araujo Dr. Benedito Dias vaga do S.PART.

Sérgio Caiado Nélio Dias
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Romeu Queiroz Armando Monteiro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Nelson Marquezelli

PL
Reinaldo Betão Giacobo vaga do PT

1 vaga
PV

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

ocupa a vaga)
S.PART.

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Luciana Genro vaga do S.PART.

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala T33
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO



Presidente: Julio Lopes (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
João Magno Roberto Gouveia
Maria do Carmo Lara Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro Vitorassi

PMDB
Alexandre Santos Zé Gerardo
Marinha Raupp 2 vagas
(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto Nice Lobão
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Domiciano Cabral
1 vaga Gustavo Fruet

PP
Afonso Hamm Darci Coelho
Julio Lopes Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto José Chaves
Pedro Fernandes Pastor Frankembergen

Silas Câmara vaga do PL

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Paulo Gouvêa (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Barbosa Neto Jorge Gomes

PCdoB
Inácio Arruda vaga do PMDB

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Romulo de Sousa Mesquita
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Iriny Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Pompeo de Mattos (PDT)
3º Vice-Presidente: Chico Alencar (PT)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar Adão Pretto
Iriny Lopes Ana Guerra vaga do Bloco PFL, PRONA

Luci Choinacki Luiz Eduardo Greenhalgh
Luiz Alberto vaga do PSDB Maria do Rosário
Luiz Couto vaga do PMDB

PMDB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Bernardo Ariston
2 vagas (Dep. do PTB ocupa a vaga)

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Alberto Fraga vaga do PTB Jairo Carneiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PT ocupa a vaga)
2 vagas 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 Alceste Almeida vaga do PMDB

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

(Dep. do PPS ocupa a vaga)

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
PL

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Paulo Gouvêa
PPS

1 vaga Geraldo Thadeu vaga do PTB

Roberto Freire
PV

Leonardo Mattos Jovino Cândido
PDT

Mário Heringer vaga do PP

Pompeo de Mattos vaga do Bloco PFL, PRONA

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PL João Alfredo vaga do PTB

Secretário(a): Márcio Marques de Araújo
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Paulo Delgado (PT)
1º Vice-Presidente: Maria do Rosário (PT)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente: João Correia (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Carlos Abicalil
Iara Bernardi Chico Alencar
Maria do Rosário Colombo
Neyde Aparecida Fátima Bezerra
Paulo Delgado Gilmar Machado
Paulo Rubem Santiago Walter Pinheiro vaga do PPS

1 vaga
PMDB

Gastão Vieira Alexandre Maia
João Correia Luiz Bittencourt
João Matos (Licenciado) Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi Paulo Lima

Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)

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

vaga)
Bloco PFL, PRONA

Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
César Bandeira Osvaldo Coelho
Clóvis Fecury vaga do PP Paulo Magalhães
Murilo Zauith vaga do PTB Roberto Magalhães
Nice Lobão
Onyx Lorenzoni vaga do PL

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PSDB

Antenor Naspolini vaga do PL Itamar Serpa
Átila Lira Rafael Guerra
Bonifácio de Andrada vaga do PP Thelma de Oliveira
Lobbe Neto
Nilson Pinto

PP
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA José Linhares
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Zé Lima
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

PTB
Neuton Lima Elaine Costa
Ricardo Izar Jefferson Campos vaga do PMDB

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

Jonival Lucas Junior

Kelly Moraes



PL
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Carlos Nader vaga do PC do B

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Humberto Michiles
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

Medeiros

Milton Monti
PPS

Geraldo Resende vaga do PSB (Dep. do PT ocupa a vaga)
Ivan Paixão vaga do PMDB

Rogério Teófilo
PSB

(Dep. do PPS ocupa a vaga) Luciano Leitoa
PDT

Álvaro Dias Severiano Alves
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PL ocupa a vaga)
PSC

Dr. Heleno vaga do PMDB

PSOL
Ivan Valente vaga do PL

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Geddel Vieira Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Cunha (PMDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Carlito Merss (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Henrique Fontana
José Pimentel João Paulo Cunha
Nazareno Fonteles Jorge Boeira
Ricardo Berzoini vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Vignatti Tarcísio Zimmermann
Virgílio Guimarães Vadinho Baião
Wasny de Roure

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Carlos Willian
Eduardo Cunha Eliseu Padilha
Geddel Vieira Lima Michel Temer
João Magalhães Nelson Bornier
José Priante vaga do PTB Odílio Balbinotti
Marcelino Fraga 1 vaga
Max Rosenmann
Moreira Franco
Pedro Novais vaga do PC do B

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales vaga do PL Eliseu Resende
Félix Mendonça Júlio Cesar
José Carlos Machado Rodrigo Maia
Luiz Carreira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Mussa Demes vaga do PL

Osório Adriano
Pauderney Avelino vaga do PDT

Roberto Brant vaga do PP

PSDB
Gonzaga Mota Antonio Cambraia
Luiz Carlos Hauly Custódio Mattos
Silvio Torres Julio Semeghini
Yeda Crusius Walter Barelli

PP
Enivaldo Ribeiro vaga do PL Benedito de Lira
Francisco Dornelles Carlos Souza
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Feu Rosa vaga do PL

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

João Batista vaga do Bloco PFL, PRONA

Zonta

PTB
Armando Monteiro (Dep. do PPS ocupa a vaga)
José Militão 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

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

(Dep. do PDT ocupa a vaga)

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

1 vaga

PPS
Fernando Coruja Geraldo Thadeu vaga do PTB

Nelson Proença
PSB

(Dep. do PT ocupa a vaga) Beto Albuquerque
PDT

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

Ademir Camilo vaga do PL

André Figueiredo
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Secretário(a): Marcelle R C Cavalcanti
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente: Pastor Francisco Olímpio (PSB)
2º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Colombo Eduardo Valverde
Vitorassi José Mentor
2 vagas Sigmaringa Seixas

Virgílio Guimarães
PMDB

Aníbal Gomes vaga do PTB João Correia vaga do PTB

Asdrubal Bentes vaga do PL João Magalhães
Fernando Lopes Marcelino Fraga

Mauro Benevides
(Dep. do PDT ocupa a

vaga)
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Aldir Cabral José Carlos Machado
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pauderney Avelino
(Dep. do PP ocupa a vaga) Rodrigo Maia

PSDB
Eduardo Paes João Almeida
Manoel Salviano Luiz Carlos Hauly
Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

PP
Francisco Garcia Luis Carlos Heinze
Ronivon Santiago vaga do Bloco PFL, PRONA 1 vaga
Simão Sessim

PTB
Elaine Costa Iris Simões

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PL

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Wellington Roberto
1 vaga 1 vaga

PPS

1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PSB

Alexandre Cardoso B. Sá vaga do PPS

Pastor Francisco Olímpio vaga do PDT Barbosa Neto vaga do PDT



Paulo Baltazar
PDT

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Renato Cozzolino vaga do PMDB

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: Fátima Bezerra (PT)
1º Vice-Presidente: Leonardo Monteiro (PT)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiza Erundina (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Ana Guerra
Ivo José vaga do PPS Vadinho Baião
Leonardo Monteiro (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Selma Schons

PMDB
Albérico Filho Olavo Calheiros
Almerinda de Carvalho 2 vagas
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Vilmar Rocha Laura Carneiro
1 vaga 1 vaga

PSDB
Antenor Naspolini 2 vagas
1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro 2 vagas
João Leão vaga do PL

1 vaga
PTB

Pastor Reinaldo 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PT ocupa a vaga) 1 vaga

PSB
Luiza Erundina 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692 / 6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Luciano Castro (PL)
1º Vice-Presidente: Jorge Pinheiro (PL)
2º Vice-Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Dra. Clair
Leonardo Monteiro Luiz Sérgio
Luciano Zica Mauro Passos
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Selma Schons

PMDB
Carlos Willian Almerinda de Carvalho
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PV ocupa a vaga) Gervásio Silva

(Dep. do PL ocupa a vaga) Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira
PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame Affonso Camargo
(Dep. do PV ocupa a vaga) Vicente Arruda vaga do PL

Xico Graziano
PP

(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PTB
Kelly Moraes Paes Landim
Sandro Matos Vicente Cascione vaga do PP

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

PL
Jorge Pinheiro Wellington Fagundes
Luciano Castro (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
Oliveira Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Cezar Silvestri

PSB
Paulo Baltazar vaga do PPS Janete Capiberibe vaga do PP

PV
Edson Duarte vaga do Bloco PFL, PRONA

Fernando Gabeira vaga do PSDB

Sarney Filho vaga do PMDB

PSOL
Babá vaga do PP

João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Nicias Ribeiro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Nelson Meurer (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves
Fernando Ferro Ivo José
Luiz Bassuma João Magno
Luiz Sérgio Vander Loubet

Mauro Passos
(Dep. do PDT ocupa a

vaga)
PMDB

Albérico Filho Alexandre Santos
Marcello Siqueira André Zacharow vaga do PSB

Rose de Freitas Edinho Bez
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Marinha Raupp
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Moreira Franco

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado vaga do PC do B Aroldo Cedraz
Gervásio Silva Gerson Gabrielli
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Luiz Carlos Santos
2 vagas Pauderney Avelino

PSDB
Helenildo Ribeiro João Almeida
Nicias Ribeiro Ronaldo Dimas
Paulo Feijó 1 vaga

PP
João Pizzolatti Dilceu Sperafico vaga do PTB

João Tota Francisco Appio
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Romel Anizio vaga do PDT Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes



PTB
Airton Roveda vaga do Bloco PFL, PRONA Edna Macedo
Marcus Vicente (Dep. do PP ocupa a vaga)
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Tatico vaga do PL

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PL

Aracely de Paula Maurício Rabelo

José Santana de Vasconcellos
(Dep. do PSC ocupa a

vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a

vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
PSB

B. Sá vaga do PPS Edinho Montemor vaga do PL

Renato Casagrande Josias Quintal vaga do PMDB

Salvador Zimbaldi vaga do PTB (Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) André Costa vaga do PT

1 vaga
PC do B

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

1 vaga

PSC
Dr. Heleno vaga do PMDB Deley vaga do PL

Pastor Amarildo vaga do PMDB

Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 / 6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Aroldo Cedraz (PFL)
1º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3º Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
José Dirceu José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão Paulo Delgado
Terezinha Fernandes Zico Bronzeado
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
André Zacharow vaga do PSB Edinho Bez
Edison Andrino Edson Ezequiel
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Paulo Afonso
(Dep. do PL ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PMR ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto
Aroldo Cedraz Carlos Melles
Francisco Rodrigues Robério Nunes vaga do PTB

Jairo Carneiro Vilmar Rocha
Marcos de Jesus vaga do PP (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Luiz Carlos Hauly
Itamar Serpa Paulo Bauer vaga do PTB

João Castelo Zulaiê Cobra
PP

Feu Rosa Francisco Dornelles
Vadão Gomes Jair Bolsonaro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

João Tota

PTB

Arnon Bezerra Jackson Barreto
Pastor Frankembergen (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

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

ocupa a vaga)
PL

Lincoln Portela Almir Sá
Ricardo Rique vaga do PMDB Júnior Betão
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Miguel de Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Rogério Teófilo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

João Paulo Gomes da Silva vaga

do PL Júlio Delgado vaga do PPS

Marcondes Gadelha vaga do PTB Luiza Erundina
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PDT
André Costa vaga do PT Maurício Quintella Lessa
João Herrmann Neto vaga do PMDB

Neiva Moreira
PC do B

Renildo Calheiros Perpétua Almeida
PV

Fernando Gabeira vaga do PMDB

PSOL
Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Enio Bacci (PDT)
1º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Fraga (PFL)
3º Vice-Presidente: Carlos Sampaio (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Paulo Pimenta Antonio Carlos Biscaia
Paulo Rubem Santiago Luiz Couto
1 vaga Nelson Pellegrino

PMDB
Cabo Júlio (Dep. do PL ocupa a vaga)
Gilberto Nascimento 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Edmar Moreira vaga do PL

Moroni Torgan Laura Carneiro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vic Pires Franco

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra

PP
Jair Bolsonaro vaga do Bloco PFL, PRONA Ricardo Barros
Lino Rossi (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Reginaldo Germano

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

Luiz Antonio Fleury

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Pastor Reinaldo
PL

Coronel Alves Almir Sá vaga do PMDB

Wanderval Santos Neucimar Fraga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)



PPS
Raul Jungmann Juíza Denise Frossard

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PSB

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do PTB

PSOL
Luciana Genro vaga do PP

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 / 6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
1º Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
2º Vice-Presidente: Guilherme Menezes (PT)
3º Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Assis Miguel do Couto
Dr. Rosinha Nazareno Fonteles vaga do PL

Durval Orlato Selma Schons
Guilherme Menezes Telma de Souza
Henrique Fontana (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

Roberto Gouveia
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho Lúcia Braga
Benjamin Maranhão Waldemir Moka
Darcísio Perondi (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Jorge Alberto (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Saraiva Felipe (Licenciado) 2 vagas
Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
Elimar Máximo Damasceno Celcita Pinheiro
Laura Carneiro José Mendonça Bezerra
Zelinda Novaes Roberto Brant vaga do PT

(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PPS ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Antonio Joaquim vaga do PTB Eduardo Paes
Eduardo Barbosa Walter Barelli
Rafael Guerra 1 vaga
Thelma de Oliveira

PP
Dr. Benedito Dias Feu Rosa
José Linhares Pedro Corrêa
Nilton Baiano vaga do Bloco PFL, PRONA Vanderlei Assis
Suely Campos

PTB
Arnaldo Faria de Sá Homero Barreto vaga do PMDB

Dr. Francisco Gonçalves Milton Cardias
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Osmânio Pereira

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PL

Amauri Gasques Jorge Pinheiro
Reinaldo Gripp (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Remi Trinta (Dep. do PT ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Ivan Paixão
PSB

Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Jorge Gomes
Marcondes Gadelha vaga do PTB

Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Manato Mário Heringer

PC do B
Jandira Feghali Jamil Murad

PV
1 vaga Marcelo Ortiz

PSOL
Maninha vaga do PT

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

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osvaldo Reis (PMDB)
2º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
3º Vice-Presidente: Marco Maia (PT)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Marco Maia Leonardo Monteiro
Paulo Pimenta Maurício Rands
Tarcísio Zimmermann Neyde Aparecida
Vicentinho Professor Luizinho

PMDB
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Leonardo Picciani Benjamin Maranhão
Lúcia Braga Luiz Bittencourt
Moraes Souza Marcelo Barbieri
Osvaldo Reis Paulo Lima vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PCdoB ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia Laura Carneiro
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Carlos Alberto Leréia Eduardo Barbosa
Walter Barelli Narcio Rodrigues
1 vaga 1 vaga

PP
Érico Ribeiro Pedro Canedo
Pedro Henry Ronivon Santiago

PTB
Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá
Milton Cardias Homero Barreto vaga do Bloco PFL, PRONA

Ricarte de Freitas
PL

Enio Tatico Sandro Mabel
Medeiros 1 vaga

PPS
Cláudio Magrão 1 vaga

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PDT
João Fontes Alceu Collares

PCdoB
Daniel Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA Alice Portugal vaga do PMDB

Vanessa Grazziotin vaga do Bloco PFL,

PRONA

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

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)



1º Vice-Presidente: André Figueiredo (PDT)
2º Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Orlando Desconsi
Ivo José Simplício Mário
Vadinho Baião 1 vaga

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Edison Andrino vaga do PPS

(Dep. do PSC ocupa a vaga) Luiz Bittencourt

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

ocupa a vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Claudio Cajado Eduardo Sciarra vaga do PMDB

(Dep. do PTB ocupa a vaga) Fábio Souto
José Rocha

Marcelo Guimarães Filho vaga do

PDT

PSDB
Alberto Goldman Hamilton Casara vaga do PL

Antonio Cambraia Jutahy Junior
Bismarck Maia vaga do PPS Silvio Torres
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Márcio Reinaldo Moreira Ildeu Araujo
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Pedro Henry

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB José Militão
Alex Canziani vaga do PP Jovair Arantes
Cleuber Carneiro vaga do PL Marcus Vicente vaga do PL

José Chaves Philemon Rodrigues vaga do PMDB

Josué Bengtson
Ricarte de Freitas vaga do Bloco PFL, PRONA

PL
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Estima vaga do PSB (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSB
Edinho Montemor vaga do PL Dr. Ribamar Alves
(Dep. do PPS ocupa a vaga)

PDT

André Figueiredo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Iracema Marques
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Mário Assad Júnior (PSB)
1º Vice-Presidente: Humberto Michiles (PL)
2º Vice-Presidente: Homero Barreto (PTB)
3º Vice-Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Carlito Merss
Devanir Ribeiro Marco Maia
Hélio Esteves Paulo Pimenta
Telma de Souza Vitorassi
(Dep. do PL ocupa a vaga) Zezéu Ribeiro

PMDB
Edinho Bez Átila Lins vaga do PPS

Eliseu Padilha Marcello Siqueira
Jair de Oliveira Pedro Chaves
Marcelo Castro vaga do PPS (Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
Mauro Lopes 2 vagas
Nelson Bornier

Bloco PFL, PRONA
Eliseu Resende Claudio Cajado
Lael Varella 3 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Domiciano Cabral Narcio Rodrigues
(Dep. do PV ocupa a vaga) Paulo Feijó

Silvio Torres
PP

Francisco Appio João Leão vaga do PL

Leodegar Tiscoski João Tota
Mário Negromonte Sandes Júnior

(Dep. do PL ocupa a vaga)
PTB

Ary Kara Carlos Dunga
Homero Barreto Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Romeu Queiroz

PL
Chico da Princesa vaga do Bloco PFL, PRONA Aracely de Paula
Giacobo Oliveira Filho vaga do PP

Humberto Michiles vaga do PT Reinaldo Betão

Milton Monti vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PP ocupa a
vaga)

Neucimar Fraga vaga do PC do B

Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
Mário Assad Júnior vaga do PL

PDT
1 vaga 1 vaga

PC do B
(Dep. do PL ocupa a vaga) Jandira Feghali

PV
Vittorio Medioli vaga do PSDB

Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
José Pimentel Dra. Clair
Paulo Delgado Henrique Fontana
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcísio Zimmermann Paulo Pimenta
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
Ney Lopes (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Pauderney Avelino 3 vagas



Ronaldo Caiado
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro (Licenciado)

PSDB

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira

(Licenciado)
Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes
Marcos Abramo vaga do PFL

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Humberto Michiles
1 vaga 1 vaga

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL Renato Casagrande

Luiza Erundina
PPS

Nelson Proença Fernando Coruja
PDT

Severiano Alves Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PRONA

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
PSOL

Maninha vaga do PT Ivan Valente vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR DIRETRIZES
E NORMAS LEGAIS RELATIVAS AO TRATAMENTO A SER
DADO AOS ARQUIVOS GOVERNAMENTAIS DADOS COMO

CONFIDENCIAIS, RESERVADOS E/OU SECRETOS, BEM
COMO PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS E

LEGISLAÇÃO EXISTENTES SOBRE O MESMO ASSUNTO.
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh

PMDB
Mauro Benevides

PFL
Vilmar Rocha

PTB
Vicente Cascione

PL
Lincoln Portela

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz

Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO DE
PROJETOS E AÇÕES COM VISTAS À TRANSPOSIÇÃO E À

INTEGRAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A
REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO.

Presidente: José Carlos Machado (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcondes Gadelha (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Zezéu Ribeiro
Fernando Ferro 5 vagas
José Pimentel
Josias Gomes
Luiz Couto
Nazareno Fonteles

PFL
Fernando de Fabinho (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Carlos Machado (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Rocha 3 vagas
Luiz Carreira
Osvaldo Coelho

PMDB
Benjamin Maranhão Aníbal Gomes
Henrique Eduardo Alves (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Jorge Alberto 2 vagas
Marcelo Castro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Bosco Costa
Átila Lira Eduardo Barbosa
Helenildo Ribeiro Gonzaga Mota
Manoel Salviano João Castelo

PP
Benedito de Lira Mário Negromonte
Cleonâncio Fonseca Nélio Dias
Enivaldo Ribeiro 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Carlos Dunga
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Almeida de Jesus 2 vagas
Heleno Silva

PSB
B. Sá vaga do PPS Isaías Silvestre
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa vaga do PDT

Marcondes Gadelha vaga do PTB Sandra Rosado vaga do PMDB

Pastor Francisco Olímpio 1 vaga
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Colbert Martins
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PFL

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

Daniel Almeida 1 vaga
PV

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 002-A, DE
2003, QUE "ACRESCENTA ARTIGOS 90 E 91 AO ATO DAS



DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
POSSIBILITANDO QUE OS SERVIDORES PÚBLICOS
REQUISITADOS OPTEM PELA ALTERAÇÃO DE SUA

LOTAÇÃO FUNCIONAL DO ÓRGÃO CEDENTE PARA O
ÓRGÃO CESSIONÁRIO".

Presidente: Reinaldo Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Júnior Betão (PL)
2º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Philemon Rodrigues (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Iara Bernardi
Wasny de Roure 5 vagas
Zé Geraldo
3 vagas

PMDB

Cabo Júlio vaga do PSC (Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Castro 4 vagas
Mauro Benevides
Osvaldo Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gervásio Silva 4 vagas
Laura Carneiro
Vilmar Rocha
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Leodegar Tiscoski
Mário Negromonte Vadão Gomes
Pedro Corrêa 1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Itamar Serpa
Nicias Ribeiro João Campos
Zenaldo Coutinho 1 vaga

PTB
Jovair Arantes Jefferson Campos vaga do PMDB

Nelson Marquezelli José Militão
Philemon Rodrigues 2 vagas

Bloco PL, PSL
Júnior Betão Almeida de Jesus
Reinaldo Betão Luciano Castro
Ricardo Rique Medeiros

PPS
Geraldo Thadeu Ivan Paixão

PSB
Gonzaga Patriota Luciano Leitoa
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos Alceu Collares
Sérgio Miranda vaga do PC do B Renato Cozzolino vaga do PSC

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PSC

Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do PDT ocupa a
vaga)

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar Luiz Couto
José Eduardo Cardozo Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado 4 vagas
Rubens Otoni
2 vagas

PFL
André de Paula Davi Alcolumbre vaga do PDT

Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia
Mendonça Prado (Licenciado) Ronaldo Caiado
Nice Lobão (Dep. do PL ocupa a vaga)
Roberto Magalhães vaga do PTB 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Jefferson Campos vaga do PMDB Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Luiz Antonio Fleury
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Carlos Nader vaga do PFL

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga

PSB
João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT

Manato
(Dep. do PFL ocupa a

vaga)
PC do B

Renildo Calheiros 1 vaga
PV

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 007-A, DE

2003, QUE "ALTERA O INCISO II DO ART. 37 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PERMITINDO A CONTRATAÇÃO,

PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROCESSO

SELETIVO PÚBLICO".
Presidente: Almerinda de Carvalho (PMDB)



1º Vice-Presidente: Ademir Camilo (PDT)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
Relator: Walter Pinheiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Eduardo Valverde
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Maurício Rands Selma Schons
Neyde Aparecida Simplício Mário
Walter Pinheiro Terezinha Fernandes

PMDB
Almerinda de Carvalho Leandro Vilela
Benjamin Maranhão 4 vagas
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Teté Bezerra

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Fernando de Fabinho 4 vagas
Luiz Carreira
Robério Nunes

PSDB
Domiciano Cabral Eduardo Barbosa
Rafael Guerra João Campos
Sebastião Madeira 1 vaga

PP
Mário Negromonte Dr. Benedito Dias
Pedro Corrêa Érico Ribeiro
Vadão Gomes 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Pedro Fernandes Jovair Arantes
1 vaga 1 vaga

PL
Amauri Gasques Neucimar Fraga
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Remi Trinta

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

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

PPS
Geraldo Resende Ivan Paixão

PSB
Carlos Mota vaga do PL Jorge Gomes
Dr. Ribamar Alves

PDT
Ademir Camilo vaga do PL Dr. Rodolfo Pereira
Mário Heringer

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
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

Laura Carneiro
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Ney Lopes José Roberto Arruda
(Dep. do PL ocupa a vaga) 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Adelor Vieira
Leonardo Picciani 3 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Átila Lira Zenaldo Coutinho
Eduardo Barbosa 3 vagas
Hamilton Casara
Helenildo Ribeiro

PP
Agnaldo Muniz vaga do PPS Nilton Baiano
Feu Rosa Zé Lima
Nélio Dias 1 vaga
Sandes Júnior
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
Jefferson Campos vaga do PMDB 1 vaga
1 vaga

PL
João Carlos Bacelar vaga do PFL Medeiros
Luciano Castro Wellington Fagundes
1 vaga

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Hélio Esteves



João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 4 vagas
Nilson Mourão
Vignatti
1 vaga

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Darcísio Perondi
Osmar Serraglio João Matos (Licenciado)
Teté Bezerra Lupércio Ramos vaga do PPS

Waldemir Moka Moacir Micheletto
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Nelson Trad

1 vaga 1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Francisco Rodrigues Ronaldo Caiado
Murilo Zauith 3 vagas
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV José Janene
Luis Carlos Heinze vaga do PSB 2 vagas
Mário Negromonte
Pedro Henry
Ronivon Santiago
Zonta vaga do PSC

PSDB
Antonio Carlos Mendes
Thame

Helenildo Ribeiro

Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Iris Simões
Nelson Marquezelli Silas Câmara
Ricarte de Freitas 1 vaga
1 vaga

Bloco PL, PSL
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

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

2 vagas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL Barbosa Neto

(Dep. do PP ocupa a vaga)
João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco PL,

PSL

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II,Pavimento Superior, Sala 170-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 (PMR)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL

Coriolano Sales
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Edmar Moreira vaga do PL (Dep. do PTB ocupa a vaga)
José Roberto Arruda 3 vagas
Luiz Carlos Santos
Marcelo Guimarães Filho
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Willian vaga do PSB Ann Pontes
Marcelino Fraga Osmar Serraglio
Nelson Trad 2 vagas
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
1 vaga

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca Antonio Cruz vaga do PTB

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury Paes Landim vaga do PFL

Vicente Cascione (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PL

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
José Santana de

Vasconcellos
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSOL
João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER



À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE
2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO
DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).
Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni 2 vagas
1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Átila Lins vaga do PPS

Nelson Trad Pastor Pedro Ribeiro
1 vaga Wilson Santiago

Zé Gerardo
Bloco PFL, PRONA

Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia
Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões
Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Medeiros
Sandro Mabel 2 vagas
1 vaga

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Jorge Gomes 1 vaga
PDT

Álvaro Dias Mário Heringer
João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 106-A, DE
1999, 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 Ana Guerra
Devanir Ribeiro Rubens Otoni
Henrique Afonso 4 vagas
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
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Paes Landim
Cleuber Carneiro 2 vagas
Luiz Antonio Fleury

PL
Almeida de Jesus (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Badu Picanço (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Inaldo Leitão (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Fernando Coruja 1 vaga

PSB
Janete Capiberibe Edinho Montemor vaga do PL

João Mendes de Jesus vaga do PL

1 vaga
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Wagner Lago vaga do PP Luiz Piauhylino
PC do B

Perpétua Almeida Jamil Murad
PV

Marcelo Ortiz 1 vaga
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

1995, 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
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Celcita Pinheiro Eliseu Resende
José Roberto Arruda Lael Varella
Vilmar Rocha Ronaldo Caiado
2 vagas 2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes 4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

PSDB
Carlos Alberto Leréia Átila Lira
Professora Raquel Teixeira Hamilton Casara
Ronaldo Dimas João Campos
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP
Pedro Canedo Carlos Souza
Romel Anizio Sandes Júnior
Zé Lima Sérgio Caiado

PTB
Ricarte de Freitas 2 vagas
Sandro Matos

PL
Jaime Martins Jorge Pinheiro
Maurício Rabelo Raimundo Santos

PSB
Janete Capiberibe 2 vagas
1 vaga

PPS
Geraldo Resende Colbert Martins

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno

PSOL
Maninha vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 138, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DA JUVENTUDE".

Presidente: Júnior Betão (PL)
1º Vice-Presidente: Roberto Gouveia (PT)
2º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
3º Vice-Presidente: Zonta (PP)
Relator: Alice Portugal (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Carlos Abicalil
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Maurício Rands
Selma Schons 3 vagas
Vignatti
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Benjamin Maranhão 5 vagas
Leandro Vilela
Marcelino Fraga
Marinha Raupp
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro 4 vagas
Clóvis Fecury
Davi Alcolumbre
Laura Carneiro

PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Eduardo Barbosa João Campos
Lobbe Neto Thelma de Oliveira

PP
Sandes Júnior Ildeu Araujo
Zonta Julio Lopes
(Dep. do PDT ocupa a vaga) 1 vaga

PTB
Carlos Dunga (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Kelly Moraes 2 vagas
1 vaga

PL
Júnior Betão Humberto Michiles
Reinaldo Betão Paulo Gouvêa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Fagundes

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
João Mendes de Jesus vaga do PL Barbosa Neto
Luciano Leitoa Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
André Figueiredo
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido
Secretário(a): Mário Dráusio de O. Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6203/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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 4 vagas
Luciano Zica
Mauro Passos
Walter Pinheiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Cabo Júlio vaga do PSC

Darcísio Perondi 5 vagas



Jorge Alberto
Nelson Trad
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
José Rocha 4 vagas
Kátia Abreu
Laura Carneiro
Ronaldo Caiado

PP
Nelson Meurer Reginaldo Germano
Simão Sessim Vanderlei Assis
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Nilson Pinto Carlos Alberto Leréia
Walter Feldman (Licenciado) Julio Semeghini
1 vaga Narcio Rodrigues

PTB
Iris Simões 3 vagas
Jefferson Campos vaga do PMDB

Romeu Queiroz
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Almir Sá
Remi Trinta Ricardo Rique
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
Dimas Ramalho Ivan Paixão

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC

Costa Ferreira
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Dr. Heleno vaga do PP

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 200-A, DE
2003, QUE "ALTERA O ART. 89 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE
RONDÔNIA AOS QUADROS DA UNIÃO".

Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PFL)
3º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
Relator: Agnaldo Muniz (PP)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo 6 vagas
Eduardo Valverde
Fernando Ferro
Hélio Esteves
Zé Geraldo
Zico Bronzeado

PMDB
Leonardo Picciani Gervásio Oliveira vaga do PDT

Marcelo Barbieri Lupércio Ramos vaga do PPS

Marinha Raupp 5 vagas
Natan Donadon

Osvaldo Reis
Bloco PFL, PRONA

Davi Alcolumbre 4 vagas
Francisco Rodrigues
Kátia Abreu
Pauderney Avelino

PSDB
Antenor Naspolini 3 vagas
Carlos Alberto Leréia
Hamilton Casara vaga do PL

1 vaga
PP

Agnaldo Muniz Celso Russomanno
Darci Coelho Ricardo Fiuza
Pedro Corrêa 1 vaga

PTB
Eduardo Seabra Homero Barreto
Josué Bengtson vaga do PV Pedro Fernandes
Pastor Frankembergen Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Coronel Alves Inaldo Leitão
Miguel de Souza Luciano Castro
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Gonzaga Patriota Carlos Mota vaga do PL

Maria Helena vaga do PPS Luciano Leitoa
PDT

Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PV

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 216-6216/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215-A, DE

2003, QUE "ACRESCENTA O § 3º AO ART. 42 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DISPÕE SOBRE OS

MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS" (POSSIBILITANDO AOS MILITARES DOS
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS A

ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO DE PROFESSOR,
CARGO TÉCNICO OU CIENTÍFICO OU DE CARGO PRIVATIVO

DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE).
Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
1º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
2º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Odair Cunha (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara
Odair Cunha
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Gilberto Nascimento Darcísio Perondi
João Correia Gervásio Oliveira vaga do PDT

Jorge Alberto 4 vagas
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA



Abelardo Lupion 4 vagas
Alberto Fraga vaga do PTB

Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado
1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Carlos Sampaio
Carlos Alberto Leréia João Campos
Luiz Carlos Hauly Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Darci Coelho
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ildeu Araujo
1 vaga 1 vaga

PTB
Dr. Francisco Gonçalves Milton Cardias
Pastor Reinaldo 2 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa
a vaga)

PL
Coronel Alves Luciano Castro
Jorge Pinheiro Remi Trinta
Ricardo Rique 1 vaga

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Givaldo Carimbão
1 vaga

PDT

Álvaro Dias
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 228-A, 255,
285 E 293, DE 2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO

NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Devanir Ribeiro
Jorge Bittar José Pimentel
José Mentor Nilson Mourão
Paulo Bernardo (Licenciado) Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro Wasny de Roure

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes José Carlos Machado
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Vic Pires Franco (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
Delfim Netto vaga do PP Ann Pontes
Eduardo Cunha Benjamin Maranhão

Henrique Eduardo Alves José Priante
Lupércio Ramos vaga do PPS Luiz Bittencourt
Osmar Serraglio Wilson Santiago
Pedro Chaves
Pedro Novais

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman (Licenciado) Paulo Bauer vaga do PFL

Zenaldo Coutinho Ronaldo Dimas
Yeda Crusius

PP
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio Feu Rosa
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Humberto Michiles
Raimundo Santos Jaime Martins
Sandro Mabel 1 vaga

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Daniel Almeida

PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Leonardo Monteiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Nilson Mourão 5 vagas
Paulo Delgado
Zé Geraldo vaga do PMDB

(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Fernando Lopes Átila Lins vaga do PPS

João Correia Carlos Willian vaga do PSC

Wilson Santiago 5 vagas
(Dep. do PMR ocupa a vaga)
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Ivan Ranzolin vaga do PP 4 vagas



Murilo Zauith
Vilmar Rocha
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

PP
Feu Rosa Dilceu Sperafico
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Francisco Dornelles

1 vaga Professor Irapuan Teixeira
PSDB

Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Jaime Martins

João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL, PRONA (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PSB

Alexandre Cardoso 1 vaga
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do Bloco

PL, PSL

PDT
João Herrmann Neto vaga do PPS André Costa vaga do PT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PSC

Zequinha Marinho
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PV

1 vaga 1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Orlando Fantazzini vaga do PT

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

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: Manato (PDT)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
3º Vice-Presidente: Raul Jungmann (PPS)
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Ana Guerra
José Eduardo Cardozo Luiz Bassuma
Luiz Couto Vadinho Baião
Rubens Otoni 3 vagas
Walter Pinheiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Mauro Benevides
Wilson Cignachi

2 vagas
Bloco PFL, PRONA

André de Paula 4 vagas
Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda
Onyx Lorenzoni

PSDB
Yeda Crusius Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Bosco Costa
Zulaiê Cobra 1 vaga

PP
Benedito de Lira 3 vagas
Ibrahim Abi-ackel
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Iris Simões
Jackson Barreto Nelson Marquezelli
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PL
Medeiros Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Coronel Alves
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PSB
Carlos Mota vaga do PL Iberê Ferreira vaga do PTB

Edinho Montemor vaga do PL Jorge Gomes
Isaías Silvestre
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PDT
Manato Luiz Piauhylino
Wagner Lago vaga do PP

PC do B
Perpétua Almeida Daniel Almeida

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6201/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347-A, DE
1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PROÍBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Mauro Passos
Chico Alencar 5 vagas
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

PFL
Corauci Sobrinho Laura Carneiro
Dr. Pinotti (Licenciado) Marcelo Guimarães Filho
Vilmar Rocha 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho João Correia



André Zacharow vaga do PDT Lupércio Ramos vaga do PPS

Edson Ezequiel (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Nelson Bornier 2 vagas
Pedro Chaves

PSDB
Alberto Goldman Átila Lira
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Ronaldo Dimas Professora Raquel Teixeira
1 vaga 1 vaga

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra
(Licenciado)

PTB
2 vagas Alceste Almeida vaga do PMDB

Milton Cardias
Pastor Reinaldo

PL
Wellington Roberto Heleno Silva
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
PPS

1 vaga (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad Daniel Almeida

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE

2001, DO SR. LUIZ ANTONIO FLEURY, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO SECRETO NAS DECISÕES
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL".

Presidente: Juíza Denise Frossard (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 Eduardo Sciarra
Luiz Carlos Santos Onyx Lorenzoni
Ney Lopes 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP

Francisco Turra Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio João Leão vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Zenaldo Coutinho Átila Lira
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Bonifácio de Andrada

PTB
Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
2 vagas 2 vagas

Bloco PL, PSL
Almir Sá Oliveira Filho
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Dimas Ramalho
1 vaga

PSB

Alexandre Cardoso
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL,

PSL

João Paulo Gomes da Silva vaga do

Bloco PL, PSL Renato Casagrande

PDT
1 vaga Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcísio Zimmermann
Telma de Souza

PFL
André de Paula Marcos de Jesus vaga do PL

Fábio Souto 5 vagas
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer André Zacharow vaga do PDT

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

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia



Eduardo Barbosa Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman (Licenciado)
Yeda Crusius (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PP
Benedito de Lira Zonta
José Linhares 2 vagas
Suely Campos

PTB
Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Wanderval Santos
Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Sandra Rosado vaga do PMDB

Marcondes Gadelha vaga do PTB 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
1 vaga Geraldo Resende

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Mário Heringer (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcísio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Chico Alencar
Dra. Clair Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro João Grandão vaga do PSB

Neyde Aparecida Jorge Boeira
Tarcísio Zimmermann Zé Geraldo
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
Kátia Abreu Alberto Fraga vaga do PTB

Ronaldo Caiado Fernando de Fabinho
(Dep. do PP ocupa a vaga) Ivan Ranzolin vaga do PP

1 vaga (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bosco Costa

Anivaldo Vale João Almeida

Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
Marcos Abramo vaga do PFL Cleonâncio Fonseca
Zé Lima Enivaldo Ribeiro
(Dep. do PDT ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PTB
Homero Barreto Pastor Reinaldo
Josué Bengtson (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Medeiros José Carlos Araújo vaga do PFL

1 vaga Luciano Castro
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Sandra Rosado vaga do PMDB

Luiza Erundina (Dep. do PT ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Wagner Lago vaga do PP Dr. Rodolfo Pereira
1 vaga

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do PFL

Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 446-A, DE

2005, DO SR. NEY LOPES, QUE "DISPÕE SOBRE A NÃO
APLICAÇÃO DA RESSALVA DO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL AO PLEITO ELEITORAL DE 2006" (AMPLIANDO
PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2005 O PRAZO PARA
APROVAÇÃO E VIGÊNCIA DE LEI QUE ALTERE O

PROCESSO ELEITORAL DE 2006).
Presidente: João Almeida (PSDB)
1º Vice-Presidente: Telma de Souza (PT)
2º Vice-Presidente: Roberto Magalhães (PFL)
3º Vice-Presidente: B. Sá (PSB)
Relator: Marcelo Barbieri (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Iriny Lopes
Reginaldo Lopes Maria do Rosário
Roberto Gouveia 4 vagas
Rubens Otoni
Telma de Souza
Vitorassi

PMDB
Hermes Parcianello Aníbal Gomes
Jorge Alberto Cezar Schirmer
Marcelo Barbieri Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros Marinha Raupp
Rose de Freitas 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Ivan Ranzolin Aroldo Cedraz
Ney Lopes 3 vagas
Roberto Magalhães
Ronaldo Caiado



PSDB
João Almeida Bonifácio de Andrada
Jutahy Junior Custódio Mattos
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda

PP
Agnaldo Muniz Afonso Hamm
Benedito de Lira 2 vagas
Darci Coelho

PTB
Iris Simões 3 vagas
Luiz Antonio Fleury
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Reinaldo Betão
Lincoln Portela 2 vagas
Miguel de Souza

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
B. Sá 1 vaga

PDT
João Herrmann Neto João Fontes

PC do B
Renildo Calheiros Jandira Feghali

PV
Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lucia Ribeiro Marques
Local: Anexo II - Pavimento Superior - sala 170-A
Telefones: 3216.6214
FAX: 3216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À 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 Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Júlio Cesar
José Rocha (Dep. do PL ocupa a vaga)
Luiz Carreira 2 vagas
Osvaldo Coelho

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Bosco Costa Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman (Licenciado)

PP
Cleonâncio Fonseca João Leão vaga do PL

Márcio Reinaldo Moreira 3 vagas
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Heleno Silva José Carlos Araújo vaga do PFL

Jaime Martins (Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota
Marcondes Gadelha vaga do PTB

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Durval Orlato
Devanir Ribeiro José Mentor
Eduardo Valverde Odair Cunha
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago 2 vagas
1 vaga

PFL
Alberto Fraga vaga do PTB Abelardo Lupion
César Bandeira (Dep. do PL ocupa a vaga)
Coriolano Sales 3 vagas
Dr. Pinotti (Licenciado)
Edmar Moreira vaga do PL

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
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. do PFL ocupa a vaga) Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
(Dep. do PFL ocupa a vaga) José Carlos Araújo vaga do PFL



Maurício Rabelo
PSB

Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 536-A, DE
1997, DO SR. VALDEMAR COSTA NETO, QUE "MODIFICA O
ARTIGO 60 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" (ESTABELECENDO QUE A UNIÃO
COMPLEMENTARÁ OS RECURSOS DOS FUNDOS DE

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, DE

MODO A QUE SEJA ATINGIDO O VALOR MÍNIMO POR
ALUNO DEFINIDO NACIONALMENTE E NÃO HAJA

REDUÇÃO DO GASTO POR ALUNO DO ENSINO
FUNDAMENTAL QUE FOI PRATICADO ATÉ DEZEMBRO DO

ANO DE 1997, EM CADA MUNICÍPIO, ESTADO OU DF,
ALTERANDO A NOVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).

Presidente: Severiano Alves (PDT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Iara Bernardi (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Colombo
Carlos Abicalil Gilmar Machado
Fátima Bezerra Luci Choinacki
Iara Bernardi Nazareno Fonteles
Maria do Rosário Neyde Aparecida
Paulo Rubem Santiago Selma Schons

PMDB
Alexandre Santos Pastor Pedro Ribeiro
Gastão Vieira 4 vagas
Henrique Eduardo Alves
Osmar Serraglio
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro Eduardo Sciarra
Luiz Carreira Fernando de Fabinho
Paulo Magalhães Júlio Cesar
Vilmar Rocha Ney Lopes

PSDB
Antenor Naspolini Átila Lira
Lobbe Neto Luiz Carlos Hauly
Professora Raquel Teixeira Yeda Crusius

PP
José Linhares 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Abramo

PTB
Eduardo Seabra 3 vagas
Jonival Lucas Junior
Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Carlos Nader

Lincoln Portela Humberto Michiles
Medeiros Milton Monti

PPS
Rogério Teófilo Geraldo Resende

PSB
Janete Capiberibe Luiza Erundina

PDT
Severiano Alves Maurício Quintella Lessa

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Chico Sardelli 1 vaga
Secretário(a): Eveline Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6211/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Coriolano Sales Murilo Zauith
Eduardo Sciarra (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto 3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga

PMDB
André Zacharow vaga do PDT 4 vagas
Carlos Willian vaga do PSB

Mauro Lopes
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
Gustavo Fruet vaga do PMDB Narcio Rodrigues
João Almeida Sebastião Madeira
Luiz Carlos Hauly 1 vaga
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PP
Dilceu Sperafico Darci Coelho vaga do PFL

Herculano Anghinetti (Licenciado) Mário Negromonte
1 vaga 2 vagas

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
Oliveira Filho Chico da Princesa
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Mário Assad Júnior vaga do PL Carlos Mota vaga do PL

Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS



Geraldo Thadeu Cezar Silvestri
PDT

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Mário Heringer
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Sarney Filho
PSOL

Orlando Fantazzini vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 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: Benedito de Lira (PP)
1º Vice-Presidente: Darci Coelho (PP)
2º Vice-Presidente: Odair Cunha (PT)
3º Vice-Presidente: Natan Donadon (PMDB)
Relator: Pauderney Avelino (PFL)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Luiz Bassuma
Maurício Rands Luiz Couto
Nelson Pellegrino Rubens Otoni
Odair Cunha Simplício Mário
Vitorassi 2 vagas
1 vaga

PMDB
Henrique Eduardo Alves Átila Lins vaga do PPS

Mauro Benevides Eduardo Cunha
Mendes Ribeiro Filho 4 vagas
Natan Donadon
Olavo Calheiros

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Antonio Carlos Magalhães Neto
Pauderney Avelino Edmar Moreira vaga do PL

Robério Nunes Eduardo Sciarra
Vic Pires Franco Murilo Zauith

Rodrigo Maia
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio 3 vagas
Custódio Mattos
João Almeida

PP
Benedito de Lira Pedro Canedo
Darci Coelho 2 vagas
Ibrahim Abi-ackel

PTB
Iris Simões Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury Edna Macedo
Pastor Reinaldo Paes Landim

PL
Inaldo Leitão Miguel de Souza
Sandro Mabel (Dep. do PDT ocupa a vaga)

1 vaga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PPS

Fernando Coruja (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PSB

Alexandre Cardoso Luiza Erundina
PDT

Alceu Collares Ademir Camilo vaga do PL

Sérgio Miranda vaga do PC do B Luiz Piauhylino
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a 1 vaga

vaga)
PV

Jovino Cândido 1 vaga
Secretário(a): Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 216-6214/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1.144, DE 2003, DA SENHORA
MARIA DO CARMO LARA, QUE "INSTITUI A POLÍTICA
NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL, DEFINE
DIRETRIZES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Colbert Martins (PPS)
1º Vice-Presidente: Zezéu Ribeiro (PT)
2º Vice-Presidente: Teté Bezerra (PMDB)
3º Vice-Presidente: José Carlos Machado (PFL)
Relator: Julio Lopes (PP)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dr. Rosinha
Maria do Carmo Lara Dra. Clair
Orlando Desconsi Mauro Passos
Simplício Mário Paulo Rubem Santiago
Terezinha Fernandes Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PMDB
Alexandre Santos Olavo Calheiros
Marinha Raupp (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Moreira Franco 3 vagas
Teté Bezerra
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Gervásio Silva
José Carlos Machado (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Osvaldo Coelho 2 vagas
Paulo Magalhães

PSDB
Antonio Carlos Mendes
Thame

Antonio Carlos Pannunzio

Julio Semeghini Domiciano Cabral
Rafael Guerra Eduardo Barbosa

PP
Julio Lopes Ildeu Araujo
Vanderlei Assis Romel Anizio
Zé Lima Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto 3 vagas
Nelson Marquezelli
Pedro Fernandes

PL
Jaime Martins Chico da Princesa
Jorge Pinheiro Heleno Silva
Sandro Mabel Paulo Gouvêa

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende vaga do Bloco PFL, PRONA

Rogério Teófilo
PSB

1 vaga 1 vaga
PDT

1 vaga André Figueiredo
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Inácio Arruda Vanessa Grazziotin

PV
Fernando Gabeira Edson Duarte
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 170-A



Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PSB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes

Luci Choinacki
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Maria do Rosário 4 vagas
Selma Schons
Telma de Souza
1 vaga

PFL
Celcita Pinheiro Marcos de Jesus vaga do PL

Kátia Abreu (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Laura Carneiro 4 vagas
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Lúcia Braga
Marinha Raupp Teté Bezerra
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Professora Raquel Teixeira Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Sebastião Madeira
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Dr. Francisco Gonçalves Kelly Moraes
Elaine Costa 1 vaga

PL
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Oliveira Filho (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSB
Janete Capiberibe Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina 2 vagas
Maria Helena vaga do PPS

Sandra Rosado vaga do PMDB

PPS
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB Geraldo Thadeu
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PDT
Alceu Collares Álvaro Dias

Renato Cozzolino vaga do PFL

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV
Fernando Gabeira Leonardo Mattos

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E

PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,
QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS
PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PDT)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo (Licenciado)
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Átila Lins vaga do PPS 5 vagas
Carlos Willian vaga do PSC

Eliseu Padilha
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Edmar Moreira vaga do Bloco PL, PSL

Corauci Sobrinho Eduardo Sciarra
Mussa Demes Pauderney Avelino
1 vaga (Dep. do PSDB ocupa a vaga)

1 vaga
PP

Pedro Corrêa João Leão vaga do Bloco PL, PSL

Ricardo Barros 3 vagas
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
1 vaga Paulo Bauer vaga do Bloco PFL, PRONA

Walter Feldman (Licenciado)
PTB

Elaine Costa Dr. Francisco Gonçalves
José Militão José Chaves
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa
a vaga)

1 vaga

Bloco PL, PSL

Enio Tatico vaga do PTB (Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Santana de Vasconcellos (Dep. do PP ocupa a vaga)
Miguel de Souza 1 vaga
Milton Monti

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Geraldo Thadeu

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT
Mário Heringer 1 vaga
Sérgio Miranda vaga do PC do B

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PSC
(Dep. do 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 203, DE 1991, QUE "DISPÕE SOBRE

O ACONDICIONAMENTO, A COLETA, O TRATAMENTO, O
TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE".
Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ivo José (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Angela Guadagnin
Dr. Rosinha Iara Bernardi
Ivo José Leonardo Monteiro
Luciano Zica Mauro Passos
Orlando Desconsi 2 vagas
Selma Schons

PMDB
Benjamin Maranhão Alexandre Santos vaga do PP

Jorge Alberto 5 vagas
Max Rosenmann
Nelson Trad
Pedro Chaves

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Marcos de Jesus vaga do PL

Júlio Cesar 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Eduardo Barbosa
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Thelma de Oliveira Rafael Guerra

PP
Celso Russomanno (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Dr. Benedito Dias 2 vagas
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Mário Negromonte
PTB

José Militão Luiz Antonio Fleury
Jovair Arantes Ricarte de Freitas
Neuton Lima 1 vaga

PL
Amauri Gasques Paulo Gouvêa
Jorge Pinheiro (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Remi Trinta
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

Cezar Silvestri Geraldo Resende
PSB

Dr. Ribamar Alves Carlos Mota vaga do PL

Gonzaga Patriota
PDT

Mário Heringer Álvaro Dias
PC do B

Jamil Murad 1 vaga
PV

Leonardo Mattos Edson Duarte
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6212/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI 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 5 vagas
Hélio Esteves
Luciano Zica
Luiz Alberto
Luiz Bassuma

PMDB
Eliseu Padilha Alexandre Santos
João Magalhães Eduardo Cunha
Wladimir Costa Max Rosenmann
(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

Nelson Bornier

(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Paulo Lima

Bloco PFL, PRONA
Betinho Rosado Claudio Cajado
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra (Dep. do PL ocupa a vaga)
Gervásio Silva 1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Antonio Cambraia
Carlos Sampaio Julio Semeghini
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
José Santana de
Vasconcellos

Jorge Pinheiro

Wellington Roberto José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PPS

1 vaga Dimas Ramalho
PSB

Beto Albuquerque João Mendes de Jesus vaga do PL

Josias Quintal vaga do PMDB Pastor Francisco Olímpio
PDT

Mário Heringer 1 vaga
Renato Cozzolino vaga do PMDB

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Chico Sardelli

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
1º Vice-Presidente: João Grandão (PT)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Costa Ferreira (PSC)



Titulares Suplentes
PT

João Grandão César Medeiros
José Pimentel 5 vagas
Reginaldo Lopes
Rubens Otoni
(Dep. do PDT ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca 5 vagas
Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Francisco Garcia
João Pizzolatti João Tota vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga 2 vagas
PSDB

Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Arnon Bezerra
Alex Canziani Jovair Arantes
José Militão Marcus Vicente
Josué Bengtson

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa (Dep. do PP ocupa a vaga)
Reinaldo Betão 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto
João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

PDT
André Costa vaga do PT Álvaro Dias
Severiano Alves

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga

PSOL
Maninha vaga do PT

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 3216.6207
FAX: 3216.6232

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)

1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente:
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Eduardo Valverde
Luciano Zica José Pimentel
Mauro Passos Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado) Zezéu Ribeiro
Terezinha Fernandes 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Cabo Júlio vaga do PSC

Mauro Lopes Darcísio Perondi
Moreira Franco Eduardo Cunha
Osmar Serraglio Gilberto Nascimento

José Priante
Bloco PFL, PRONA

Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende Rodrigo Maia

José Roberto Arruda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
Vilmar Rocha 1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias Leodegar Tiscoski
Francisco Appio Vadão Gomes
Ricardo Barros 1 vaga

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini

Antonio Carlos Mendes Thame
Ronaldo Cezar Coelho

(Licenciado)
1 vaga Ronaldo Dimas

PTB
Iris Simões Jovair Arantes
Jackson Barreto Luiz Antonio Fleury
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos José Carlos Araújo vaga do Bloco PFL, PRONA

Luciano Castro Medeiros
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 2 vagas

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Mário Assad Júnior vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Renato Casagrande

PDT
Renato Cozzolino vaga do PSC Severiano Alves
Sérgio Miranda vaga do PC do B

1 vaga
PC do B

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Inácio Arruda
PSC

(Dep. do PDT ocupa a vaga) Deley vaga do PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PV

Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PL Nº 3638, DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Leonardo Mattos (PV)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:



3º Vice-Presidente:
Relator: Celso Russomanno (PP)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Vadinho Baião
Antônio Carlos Biffi 5 vagas
Assis Miguel do Couto
Luci Choinacki
Maria do Rosário
Neyde Aparecida

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Zelinda Novaes 4 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Rafael Guerra
João Campos Walter Feldman (Licenciado)
Thelma de Oliveira (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Ricardo Izar 1 vaga

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves

Maurício Rabelo
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Paulo Gouvêa 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Cláudio Magrão

Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA Costa Ferreira
Pastor Amarildo Deley vaga do PV

PV
Leonardo Mattos (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4.530, DE 2004, DE AUTORIA DA
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E

ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A
JUVENTUDE, QUE "APROVA O PLANO NACIONAL DE

JUVENTUDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
1º Vice-Presidente: Benjamin Maranhão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Elaine Costa (PTB)
3º Vice-Presidente: Luciano Leitoa (PSB)
Relator: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT

Carlos Abicalil Fátima Bezerra
Ivo José Iara Bernardi
Reginaldo Lopes João Grandão
Roberto Gouveia Odair Cunha
Selma Schons Wasny de Roure
Vignatti Zico Bronzeado

PMDB
Ann Pontes André Zacharow vaga do PSB

Benjamin Maranhão Marinha Raupp
Leandro Vilela (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Rose de Freitas 3 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro André de Paula
Clóvis Fecury 3 vagas
Davi Alcolumbre
Murilo Zauith

PSDB
Eduardo Barbosa Átila Lira
Lobbe Neto Rafael Guerra
Zenaldo Coutinho Thelma de Oliveira

PP
Nilton Baiano Feu Rosa
Pedro Canedo 2 vagas
Zonta

PTB
Elaine Costa Alceste Almeida vaga do PMDB

Homero Barreto Alex Canziani
Milton Cardias 2 vagas

PL
Júnior Betão Jorge Pinheiro
Lincoln Portela Neucimar Fraga
Maurício Rabelo (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PPS
Ivan Paixão Geraldo Thadeu

PSB
Luciano Leitoa João Mendes de Jesus vaga do PL

Sandra Rosado vaga do PC do B

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal (Dep. do PSB ocupa a vaga)
PV

Jovino Cândido 1 vaga
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6235/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4776, DE 2005, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE

FLORESTAS PÚBLICAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL,
INSTITUI, NA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO DO MEIO

AMBIENTE, O SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO - SFB,
CRIA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

FLORESTAL - FNDF , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Miguel de Souza (PL)
1º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
2º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
3º Vice-Presidente: José Militão (PTB)
Relator: Beto Albuquerque (PSB)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Devanir Ribeiro
Henrique Afonso Eduardo Valverde
João Grandão Fernando Ferro



Luciano Zica Nilson Mourão
Zé Geraldo Zezéu Ribeiro
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PMDB
Ann Pontes Átila Lins vaga do PPS

Asdrubal Bentes Gervásio Oliveira
Lupércio Ramos Luiz Bittencourt
Marcelino Fraga Moacir Micheletto
Natan Donadon 2 vagas

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre Eduardo Sciarra
Gervásio Silva 3 vagas
Kátia Abreu
Luiz Carreira

PSDB
Anivaldo Vale Antonio Carlos Mendes Thame
Hamilton Casara vaga do PL Ronaldo Dimas
Nilson Pinto Xico Graziano
Zenaldo Coutinho

PP
Carlos Souza Francisco Appio
Pedro Henry Nelson Meurer
Zé Lima Zonta

PTB
José Militão Dr. Francisco Gonçalves
Paes Landim Jovair Arantes
Pastor Frankembergen Pastor Reinaldo

PL
Júnior Betão Almir Sá
Miguel de Souza Jaime Martins
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wellington Fagundes

PPS
Cezar Silvestri (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSB
Beto Albuquerque Janete Capiberibe

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Severiano Alves

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Fernando Gabeira

PSOL
João Alfredo vaga do PT

Secretário(a): Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 4846, DE 1994, QUE "ESTABELECE

MEDIDAS DESTINADAS A RESTRINGIR O CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOÓLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
1º Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PTB)
2º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
3º Vice-Presidente: Enio Tatico (PL)
Relator: Sandes Júnior (PP)
Titulares Suplentes

PT
Ana Guerra 6 vagas
Angela Guadagnin
Durval Orlato
Luiz Bassuma
Nazareno Fonteles
1 vaga

PMDB
Leandro Vilela Paulo Lima
Marinha Raupp 4 vagas
Wilson Santiago
(Dep. do PMR ocupa a vaga)

1 vaga
Bloco PFL, PRONA

Dr. Pinotti (Licenciado) 4 vagas
Gerson Gabrielli
José Roberto Arruda
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do PL

PSDB
João Castelo Julio Semeghini
Lobbe Neto Narcio Rodrigues
Márcio Fortes Yeda Crusius

PP
Julio Lopes João Pizzolatti
Nilton Baiano Luis Carlos Heinze
Sandes Júnior 1 vaga

PTB

Arnon Bezerra
Dr. Francisco

Gonçalves
Neuton Lima 2 vagas
Osmânio Pereira

PL
Enio Tatico Lincoln Portela
Miguel de Souza 2 vagas
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

PSB
Pastor Francisco Olímpio 1 vaga

PDT
Manato Pompeo de Mattos

PC do B
Alice Portugal 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte

PMR
Vieira Reis vaga do PMDB

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OFERECER PARECER
ÀS EMENDAS DE PLENÁRIO RECEBIDAS PELO PROJETO
DE LEI Nº 4874, DE 2001, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DO

DESPORTO".
Presidente: Deley (PSC)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha 5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes Nelson Bornier
Carlos Willian vaga do PSC Tadeu Filippelli (Licenciado)
Darcísio Perondi 3 vagas
Gastão Vieira
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni



Ronaldo Caiado 1 vaga
PP

Julio Lopes João Tota vaga do Bloco PL, PSL

Ronivon Santiago Pedro Corrêa
1 vaga 2 vagas

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
Silvio Torres Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Reinaldo Betão Maurício Rabelo
2 vagas (Dep. do PSB ocupa a vaga)

(Dep. do PP ocupa a vaga)
PPS

Cláudio Magrão Colbert Martins
PSB

Dr. Ribamar Alves João Mendes de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo Pompeo de Mattos
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PSC

Deley vaga do PV Costa Ferreira
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PV
(Dep. do PSC 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 5186, DE 2005, DO PODER

EXECUTIVO, QUE "ALTERA A LEI Nº 9.615, DE 24 DE MARÇO
DE 1998, QUE INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE

DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
1º Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2º Vice-Presidente: Marcus Vicente (PTB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Enivaldo Ribeiro (PP)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado Dr. Rosinha
Ivo José 5 vagas
Nelson Pellegrino
Simplício Mário
Vadinho Baião
1 vaga

PMDB
Bernardo Ariston 5 vagas
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Chaves
Wilson Santiago
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles 4 vagas
Claudio Cajado
José Rocha
Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

1 vaga
PSDB

Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Bismarck Maia Lobbe Neto

Silvio Torres Nilson Pinto
PP

Enivaldo Ribeiro João Pizzolatti
Pedro Canedo 2 vagas
Ronivon Santiago

PTB
José Militão Arnaldo Faria de Sá
Jovair Arantes Josué Bengtson
Marcus Vicente Sandro Matos

PL
Giacobo Enio Tatico

Reinaldo Betão
(Dep. do PSB ocupa a

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

1 vaga

PPS
Geraldo Resende Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Edinho Montemor vaga do PL

Luciano Leitoa
PDT

André Figueiredo João Fontes
PC do B

Daniel Almeida 1 vaga
PV

Marcelo Ortiz Chico Sardelli
PSC

Deley vaga do PMDB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II - Pavimento Superior - Sala 170-A
Telefones: 3216-6207/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5403, DE 2001, QUE "DISPÕE

SOBRE O ACESSO A INFORMAÇÕES DA INTERNET, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Reginaldo Germano (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Marcos de Jesus (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro 6 vagas
Jorge Bittar
Luiz Eduardo Greenhalgh
Walter Pinheiro
2 vagas

PMDB
Gastão Vieira Cezar Schirmer
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Marcelo Barbieri Marcelo Castro
Wilson Cignachi Paulo Afonso
Wilson Santiago 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Aleluia 4 vagas
Laura Carneiro
Marcos de Jesus vaga do Bloco PL, PSL

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

PP
Celso Russomanno Ricardo Barros
João Batista vaga do Bloco PFL, PRONA 2 vagas
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA

Reginaldo Germano
1 vaga

PSDB
Carlos Alberto Leréia Domiciano Cabral
Julio Semeghini Narcio Rodrigues



Nilson Pinto 1 vaga
PTB

Alex Canziani Edna Macedo
Pastor Frankembergen Ricarte de Freitas
Philemon Rodrigues 1 vaga

Bloco PL, PSL
Paulo Gouvêa Lincoln Portela
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a vaga) Reinaldo Betão
1 vaga 1 vaga

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
André Figueiredo João Fontes

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Edson Duarte 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 5476, DE 2001, DO SR. MARCELO

TEIXEIRA, QUE "MODIFICA A LEI Nº 9472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, DETERMINANDO QUE A ESTRUTURA TARIFÁRIA

DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA,
PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO, SEJA FORMADA

APENAS PELA REMUNERAÇÃO DAS LIGAÇÕES
EFETUADAS".

Presidente: Francisco Dornelles (PP)
1º Vice-Presidente: Romel Anizio (PP)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
Relator: Léo Alcântara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro Fernando Ferro
Jorge Bittar Gilmar Machado
José Mentor Ivo José
Professor Luizinho Nilson Mourão
Selma Schons Reginaldo Lopes
Walter Pinheiro 2 vagas
1 vaga

PMDB
Aníbal Gomes 7 vagas
Átila Lins vaga do PPS

Delfim Netto vaga do PP

Geddel Vieira Lima
Luiz Bittencourt
Mauro Lopes
Moacir Micheletto
Zé Gerardo
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Fernando de Fabinho
José Carlos Aleluia Marcelo Guimarães Filho vaga do PL

Mussa Demes Onyx Lorenzoni
Roberto Brant Robson Tuma
(Dep. do PP ocupa a vaga) Vilmar Rocha

1 vaga
PSDB

Eduardo Paes João Castelo
Gonzaga Mota 3 vagas
Julio Semeghini
Léo Alcântara

Marcelo Teixeira vaga do PMDB

PP
Celso Russomanno Benedito de Lira
Francisco Dornelles Cleonâncio Fonseca
Marcos Abramo vaga do Bloco PFL, PRONA Julio Lopes
Romel Anizio Simão Sessim
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
Marcus Vicente Paes Landim
Romeu Queiroz Pedro Fernandes
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Inaldo Leitão Enio Tatico
Júnior Betão Heleno Silva
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Lincoln Portela

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

ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Nelson Proença
PSB

Edinho Montemor vaga do PL 1 vaga
Givaldo Carimbão
Mário Assad Júnior vaga do PL

Salvador Zimbaldi vaga do PTB

PDT
Mário Heringer Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Jovino Cândido
Secretário(a): Angélica Maria L. F. Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 6485, DE 2002, QUE "INSTITUI O

'AUXILIO ADOÇÃO' PARA O ABRIGO FAMILIAR DE
CRIANÇAS INTERNADAS EM ORFANATOS, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS". (PL 1756/03 APENSADO)
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Relator: Teté Bezerra (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Luiz Couto
Fernando Ferro Neyde Aparecida
Maria do Rosário Terezinha Fernandes
Rubens Otoni 3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Corauci Sobrinho Celcita Pinheiro
Laura Carneiro Kátia Abreu
Marcos de Jesus vaga do PL Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

PMDB
João Matos (Licenciado) Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB
Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas



Paulo Bauer vaga do PFL

Thelma de Oliveira
PP

Darci Coelho vaga do PFL 3 vagas
Francisco Garcia
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
1 vaga 1 vaga

PL
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Almeida de Jesus
1 vaga Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
Ivan Paixão 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2004, QUE

"REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 146 E O
INCISO IX DO ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (APENSADOS: PLP 210/04 E
OUTROS).

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
2º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Eduardo Valverde
José Pimentel Jorge Boeira
Nazareno Fonteles Vitorassi
Reginaldo Lopes 3 vagas
Selma Schons
Vignatti

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca Alexandre Santos vaga do PP

Eliseu Padilha 5 vagas
Max Rosenmann
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Fernando de Fabinho
Eduardo Sciarra Gervásio Silva
Gerson Gabrielli Joaquim Francisco vaga do PTB

Luiz Carreira José Roberto Arruda
Vilmar Rocha

PP
Afonso Hamm Benedito de Lira
Francisco Dornelles Feu Rosa
Pedro Corrêa (Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PSDB
Luiz Carlos Hauly Júlio Redecker
Ronaldo Dimas Julio Semeghini
Walter Barelli Silvio Torres

PTB

Armando Monteiro
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Arnaldo Faria de Sá 2 vagas
José Militão

Bloco PL, PSL
Giacobo Enio Tatico
Miguel de Souza Heleno Silva
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Milton Monti

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Renato Casagrande B. Sá vaga do PPS

Jorge Gomes
PDT

Ademir Camilo vaga do Bloco PL, PSL Álvaro Dias
Enio Bacci

PC do B
Vanessa Grazziotin 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Vittorio Medioli Jovino Cândido
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 184, DE 2004, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO CENTRO-OESTE - SUDECO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Sandro Mabel (PL)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Sigmaringa Seixas

Carlos Abicalil
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
João Grandão 4 vagas
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PMDB
Luiz Bittencourt Leandro Vilela
Nelson Trad 4 vagas
Pedro Chaves
Teté Bezerra
Waldemir Moka

Bloco PFL, PRONA
Celcita Pinheiro José Roberto Arruda
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Osório Adriano 2 vagas
Ronaldo Caiado

PP
Darci Coelho Pedro 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

PTB
Jovair Arantes 3 vagas
Ricarte de Freitas



(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Bloco PL, PSL
Enio Tatico vaga do PTB Luciano Castro
Jorge Pinheiro Maurício Rabelo
Lincoln Portela vaga do PV Miguel de Souza
Sandro Mabel
1 vaga

PPS
Geraldo Resende (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Barbosa Neto Júlio Delgado vaga do PPS

1 vaga
PDT

Severiano Alves Mário Heringer
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PSC

Pastor Amarildo Zequinha Marinho
PV

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Vittorio Medioli vaga do PSDB

1 vaga
PSOL

Maninha vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6206/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)
1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Josias Gomes
José Pimentel Luiz Alberto
Leonardo Monteiro Maurício Rands
Luiz Couto Terezinha Fernandes

Paulo Rubem Santiago
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
André de Paula (Dep. do PL ocupa a vaga)
César Bandeira 4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga Mauro Lopes
Mauro Benevides Moraes Souza
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Átila Lira
Bosco Costa Gonzaga Mota
Helenildo Ribeiro João Castelo
João Almeida 1 vaga

PP
Benedito de Lira Enivaldo Ribeiro
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira

Ricardo Fiuza Zé Lima
PTB

Armando Monteiro 2 vagas
1 vaga

PL
Jaime Martins José Carlos Araújo vaga do PFL

1 vaga Sandro Mabel
1 vaga

PSB
B. Sá vaga do PPS Eduardo Campos
Isaías Silvestre 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

(Dep. do PDT ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Rogério Teófilo
PDT

Álvaro Dias Wagner Lago
Maurício Quintella Lessa vaga do PSB

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Anselmo Eduardo Valverde
Carlos Abicalil Nilson Mourão
Hélio Esteves Zé Geraldo
Henrique Afonso Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 2 vagas
1 vaga

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Davi Alcolumbre vaga do PDT

Vic Pires Franco Francisco Rodrigues
(Dep. do PP ocupa a vaga) 3 vagas
1 vaga

PMDB
Asdrubal Bentes Ann Pontes
Átila Lins vaga do PPS Wladimir Costa
Marinha Raupp 2 vagas
Osvaldo Reis
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Hamilton Casara Anivaldo Vale
Nicias Ribeiro João Castelo
Nilson Pinto Zenaldo Coutinho
1 vaga 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia 2 vagas
Ronivon Santiago
Suely Campos



PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB Josué Bengtson
Pastor Frankembergen 1 vaga
Silas Câmara

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
Janete Capiberibe 1 vaga

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira (Dep. do PFL ocupa a vaga)

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSC
Deley vaga do PV

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
José Pimentel Roberto Gouveia
Nilson Mourão (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) 1 vaga

PFL
Alberto Fraga vaga do PMDB Ivan Ranzolin vaga do PP

Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PP ocupa a vaga)
Robson Tuma 1 vaga
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Alexandre Santos vaga do PSDB 4 vagas
Darcísio Perondi
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Yeda Crusius (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

Jair Bolsonaro Reginaldo Germano vaga do PFL

José Linhares Ronivon Santiago
1 vaga (Dep. do PFL ocupa a vaga)

1 vaga
PTB

Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Dr. Francisco Gonçalves Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga) 1 vaga

PL
Chico da Princesa Humberto Michiles
Medeiros Maurício Rabelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Wellington Roberto

PSB
Carlos Mota vaga do PL João Mendes de Jesus vaga do PDT

Paulo Baltazar Marcondes Gadelha vaga do PFL

1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PPS
Fernando Coruja Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSOL
Ivan Valente vaga do PT Luciana Genro vaga do PT

Maninha vaga do PSB

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PSOL)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair 6 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)
1 vaga

PFL
Coriolano Sales Antonio Carlos Magalhães Neto
Jairo Carneiro José Mendonça Bezerra
Luiz Carlos Santos Robério Nunes
Mendonça Prado (Licenciado) Vilmar Rocha
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Carlos Willian vaga do PSB Paulo Lima
Marcelino Fraga 3 vagas
Nelson Trad
Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
(Licenciado)

Bonifácio de Andrada

João Campos Bosco Costa
Vicente Arruda Nicias Ribeiro
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Darci Coelho vaga do PFL Celso Russomanno
Feu Rosa Jair Bolsonaro vaga do PTB



Ibrahim Abi-ackel Nélio Dias
Ricardo Fiuza Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL (Dep. do PP ocupa a vaga)
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
Inaldo Leitão Raimundo Santos
José Santana de Vasconcellos Wellington Roberto
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB

Carlos Mota vaga do PL João Paulo Gomes da Silva vaga do

PL

Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PDT
Wagner Lago Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
João Alfredo vaga do PT

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 Luiz Sérgio
José Eduardo Cardozo Maria do Carmo Lara

Luiz Couto
(Dep. do PSOL ocupa a

vaga)
Paulo Delgado (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Rubens Otoni 1 vaga

PFL

André de Paula
Antonio Carlos Magalhães

Neto
Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Roberto Magalhães vaga do PTB José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Zelinda Novaes

(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
Marcelino Fraga Átila Lins vaga do PPS

Osmar Serraglio Jorge Alberto
Osvaldo Biolchi Leandro Vilela
(Dep. do PMR ocupa a vaga) Mauro Benevides

(Dep. do PMR ocupa a vaga)
PSDB

Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado) Nicias Ribeiro

Bonifácio de Andrada Paulo Bauer vaga do PFL

João Almeida Thelma de Oliveira
Professora Raquel Teixeira Vicente Arruda

1 vaga
PP

Leodegar Tiscoski Francisco Dornelles
Marcos Abramo vaga do PFL Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Lincoln Portela Almeida de Jesus
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Oliveira Filho
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Alexandre Cardoso Mário Assad Júnior vaga do PL

João Paulo Gomes da Silva vaga do PL 2 vagas
Luiza Erundina

PPS

Fernando Coruja
(Dep. do PMDB ocupa a

vaga)
PDT

Severiano Alves João Fontes vaga do PT

Mário Heringer
PC do B

Renildo Calheiros Inácio Arruda
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
PSOL

João Alfredo vaga do PT

PMR
José Divino vaga do PMDB Vieira Reis vaga do PMDB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto Henrique Afonso
Maurício Rands Josias Gomes
Orlando Desconsi Neyde Aparecida
Vicentinho Tarcísio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PFL
Almir Moura vaga do PL Celcita Pinheiro
Coriolano Sales Gerson Gabrielli
Joaquim Francisco vaga do PTB Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Leonardo Picciani Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro



(Dep. do PTB ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio Átila Lira
Carlos Alberto Leréia Carlos Sampaio
Eduardo Paes 3 vagas
Marcelo Teixeira vaga do PMDB

Paulo Bauer vaga do PFL

Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Leonardo Vilela (Licenciado)
João Batista vaga do PFL Luis Carlos Heinze
Nelson Meurer Vadão Gomes
Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
Iris Simões Homero Barreto
José Chaves vaga do PMDB Jefferson Campos vaga do PMDB

José Múcio Monteiro Paes Landim vaga do PFL

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Philemon Rodrigues
1 vaga

PL
Miguel de Souza Heleno Silva
Sandro Mabel Milton Monti
(Dep. do PFL ocupa a vaga) Raimundo Santos

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
Maria Helena vaga do PMDB

PPS
Cláudio Magrão Raul Jungmann

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSOL
Babá vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Paulo Pimenta
Jorge Bittar Reginaldo Lopes
José Mentor Telma de Souza
Paulo Bernardo (Licenciado) Vignatti
Paulo Rubem Santiago Wasny de Roure
Virgílio Guimarães (Dep. do PV ocupa a vaga)
Walter Pinheiro 1 vaga

PFL
Edmar Moreira vaga do PL Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Carlos Machado Eliseu Resende
José Roberto Arruda Gervásio Silva
Mussa Demes Júlio Cesar
Pauderney Avelino Vic Pires Franco
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
PMDB

André Zacharow vaga do PDT Ann Pontes
Carlos Eduardo Cadoca Jorge Alberto
Delfim Netto vaga do PP Paulo Afonso
Luiz Bittencourt Pedro Chaves
Max Rosenmann 1 vaga
(Dep. do PTB ocupa a vaga)
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Marcelo Teixeira vaga do PMDB (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Narcio Rodrigues
Walter Feldman (Licenciado)

PP
Francisco Dornelles Márcio Reinaldo Moreira
João Leão vaga do PL 2 vagas
Romel Anizio
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Pedro Fernandes
Nelson Marquezelli (Dep. do PL ocupa a vaga)
1 vaga (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Sandro Mabel Enio Tatico vaga do PTB

(Dep. do PFL ocupa a vaga) Jaime Martins
(Dep. do PP ocupa a vaga) Reinaldo Betão

(Dep. do PSB ocupa a vaga)
PSB

Beto Albuquerque João Paulo Gomes da Silva vaga do PL

Renato Casagrande Pastor Francisco Olímpio
1 vaga

PPS
Fernando Coruja (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PDT
Sérgio Miranda vaga do PC do B João Herrmann Neto vaga do PPS

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PC do B
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Fernando Gabeira vaga do PT

Leonardo Mattos
PSC

Zequinha Marinho vaga do PTB

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos (Licenciado) Pedro Irujo vaga do Bloco PL, PSL

Marinha Raupp 4 vagas



Osvaldo Biolchi
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Ronivon Santiago
Simão Sessim Suely Campos
Vanderlei Assis (Dep. do PDT ocupa a vaga)

PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira Rafael Guerra

PTB
Eduardo Seabra Alex Canziani
Jonival Lucas Junior Elaine Costa
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Paes Landim

Bloco PL, PSL

Milton Monti
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
1 vaga 1 vaga

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Carlos Mota vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Wagner Lago vaga do PP

1 vaga
PC do B

Alice Portugal Jamil Murad
PSC

Costa Ferreira 1 vaga
PV

Sarney Filho Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993.

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Benedito de Lira (PP)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PFL
Carlos Melles

PP
Benedito de Lira

PTB
Elaine Costa
Secretário(a): Tarciso Aparecido Higino de Carvalho
Local: Secretaria Executiva da Cesp de Doc. Sigilosos
Telefones: 216-5625
FAX: 216-5605

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO E
OFERECER PROPOSIÇÕES SOBRE O TEMA TRABALHO E

EMPREGO DOMÉSTICO.

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Dra. Clair
Luci Choinacki Maria do Rosário
Luciano Zica Neyde Aparecida
Luiz Alberto Selma Schons

PMDB
Benjamin Maranhão Leonardo Picciani
Lúcia Braga Osvaldo Reis
Marcelo Barbieri 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Davi Alcolumbre 3 vagas
Zelinda Novaes
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
José Linhares Érico Ribeiro
Nilton Baiano Mário Negromonte
Pedro Corrêa Vadão Gomes

PSDB
Bosco Costa Thelma de Oliveira
Walter Barelli 1 vaga

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Francisco

Gonçalves
Elaine Costa Edna Macedo

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Ricardo Rique
Medeiros Wanderval Santos

PPS
Cláudio Magrão 1 vaga

PSB
Jorge Gomes 1 vaga
Sandra Rosado vaga do PMDB

PDT
Alceu Collares André Figueiredo

PC do B
Jandira Feghali Vanessa Grazziotin

PSC
Milton Barbosa vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): -

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR O TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS

SILVESTRES BRASILEIROS, A EXPLORAÇÃO E COMÉRCIO
ILEGAL DE MADEIRA E A BIOPIRATARIA NO PAÍS".

Presidente: Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB)
1º Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
2º Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
3º Vice-Presidente: Perpétua Almeida (PCdoB)
Relator: Sarney Filho (PV)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha Leonardo Monteiro
Henrique Afonso Zé Geraldo
Neyde Aparecida 2 vagas
Zico Bronzeado

PMDB
Gervásio Oliveira vaga do PDT Max Rosenmann
Leandro Vilela 2 vagas
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

Bloco PFL, PRONA
Robson Tuma (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

2 vagas



1 vaga
PP

Benedito de Lira Roberto Balestra (Licenciado)
Francisco Garcia 1 vaga

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Thelma de Oliveira
Hamilton Casara vaga do Bloco PL, PSL 1 vaga
Nilson Pinto

PTB
Dr. Francisco Gonçalves Arnaldo Faria de Sá
Josué Bengtson Pastor Reinaldo

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Badu Picanço
João Carlos Bacelar vaga do Bloco PFL,

PRONA Miguel de Souza

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PPS

(Dep. do PSB ocupa a vaga) Fernando Coruja
PSB

Dr. Ribamar Alves 1 vaga
Maria Helena vaga do PPS

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PV
Sarney Filho Edson Duarte

Fernando Gabeira vaga do Bloco PFL,

PRONA

Secretário(a): Saulo Augusto
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6276/6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR 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
Luiz Alberto José Pimentel
Luiz Couto Maurício Rands
(Dep. do PSOL ocupa a vaga) Nelson Pellegrino

PFL
Marcelo Guimarães Filho Davi Alcolumbre vaga do PDT

Marcos de Jesus vaga do PL Edmar Moreira vaga do PL

(Dep. do PL ocupa a vaga) Fernando de Fabinho
1 vaga Rodrigo Maia

1 vaga
PMDB

Marcelo Castro Pastor Pedro Ribeiro
Mauro Lopes (Dep. do PSB ocupa a vaga)
(Dep. do PSB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Carlos Sampaio
Helenildo Ribeiro João Campos
Vicente Arruda 1 vaga

PP
Enivaldo Ribeiro Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte Nélio Dias

PTB
Jonival Lucas Junior Arnaldo Faria de Sá
Romeu Queiroz Osmânio Pereira

PL

José Carlos Araújo vaga do PFL Almeida de Jesus
(Dep. do PFL ocupa a vaga) (Dep. do PFL ocupa a vaga)
1 vaga

PSB
Dr. Ribamar Alves Sandra Rosado vaga do PMDB

Josias Quintal 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

1 vaga Elimar Máximo Damasceno
PSOL

João Alfredo vaga do PT

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 AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO TRÁFICO

DE ARMAS.
Presidente: Moroni Torgan (PFL)
1º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Josias Quintal (PSB)
3º Vice-Presidente: Neucimar Fraga (PL)
Relator: Paulo Pimenta (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Couto Antonio Carlos Biscaia
Odair Cunha Iriny Lopes
Paulo Pimenta José Eduardo Cardozo
1 vaga Zico Bronzeado

PMDB
Gervásio Oliveira Cabo Júlio
Mauro Lopes Gilberto Nascimento
Nelson Trad 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Alberto Fraga vaga do PTB Abelardo Lupion
Laura Carneiro Eduardo Sciarra
Moroni Torgan Onyx Lorenzoni
Robson Tuma

PSDB
Carlos Sampaio Bosco Costa
João Campos Zulaiê Cobra vaga do PTB

1 vaga
PP

Nilton Baiano Francisco Appio
Reginaldo Germano Mário Negromonte

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

PL
Coronel Alves Medeiros
Neucimar Fraga Wanderval Santos

PPS
Colbert Martins 1 vaga

PSB
Josias Quintal vaga do PMDB Gonzaga Patriota
Paulo Baltazar

PDT
Pompeo de Mattos Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Edson Duarte Jovino Cândido



Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 151-B
Telefones: 216-6210/6252
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Chico Alencar
PMDB

(Dep. do PMR ocupa a vaga)
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
PMR

José Divino vaga do PMDB

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Carlos Mota (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PSDB
Eduardo Barbosa

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSB
Carlos Mota

PDT
Sérgio Miranda

PPS
Colbert Martins
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE SUCESSIVOS ATAQUES,

SEGUIDOS DE MORTE, PRATICADOS CONTRA
MORADORES DE RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO.

Coordenador: Orlando Fantazzini (PSOL)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Eduardo Greenhalgh
(Dep. do PSOL ocupa a vaga)

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti (Licenciado)

PP
Celso Russomanno

PSDB
Zulaiê Cobra

PTB
Arnaldo Faria de Sá
Jefferson Campos vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Luiza Erundina

PSOL
Orlando Fantazzini vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes
PT

Josias Gomes
Professor Luizinho
Zico Bronzeado
1 vaga

PMDB
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Alceste Almeida vaga do PMDB

Pastor Frankembergen
PP

Suely Campos
PDT

Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PMDB

Moreira Franco
PFL

Carlos Melles
Ivan Ranzolin
Marcos de Jesus
Murilo Zauith
Robério Nunes

PP
Feu Rosa
Jair Bolsonaro

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PDT
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira

PSOL
Maninha
Secretário(a): -



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS
TRABALHOS RELACIONADOS À CHACINA OCORRIDA NA

BAIXADA FLUMINENSE, INCLUSIVE A APURAÇÃO QUE VEM
SENDO FEITA PELOS ÓRGÃOS POLICIAIS.

Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
(Dep. do PDT ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho vaga do PP

Nelson Bornier
Bloco PFL, PRONA

Aldir Cabral
PSDB

1 vaga
PP

(Dep. do PMDB ocupa a vaga)
PTB

1 vaga
PL

Reinaldo Betão
PDT

André Costa vaga do PT

Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga

PP
Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB
João Almeida

PTB
Jonival Lucas Junior

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra

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
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PFL)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PFL
Alberto Fraga

PP
Agnaldo Muniz
Luis Carlos Heinze

PTB
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PCdoB
Perpétua Almeida

PV



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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Coordenador: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar

PMDB
Gilberto Nascimento
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Almir Moura vaga do Bloco PL, PSL

Laura Carneiro
PP

Reginaldo Germano
PSDB

(Dep. do PPS ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

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

PPS
Geraldo Thadeu
Juíza Denise Frossard vaga do PSDB

PSB
Alexandre Cardoso
Josias Quintal vaga do PMDB

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 3216-6209/6232
FAX: 3216-6225

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PDT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Sandro Matos

PDT
Renato Cozzolino

PV
Edson Duarte
Fernando Gabeira
Jovino Cândido
Leonardo Mattos

Marcelo Ortiz
Sarney Filho

PSC
Deley
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL
Ivan Ranzolin vaga do PP

Laura Carneiro
Zelinda Novaes
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

Ricardo Fiuza
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PSB
Carlos Mota vaga do PL

Luiza Erundina
PPS

Rogério Teófilo
PDT

Severiano Alves
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6276/6232
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB



Aloysio Nunes Ferreira (Licenciado)
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -



SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
 

CNPJ 00.530.279/0005-49 
Avenida N/2 S/Nº Praça dos Três Poderes – Brasília DF – CEP 70165-900 

Fones: 311-3803 ou 311 3772 – Fax: (061) 224-5450 
 

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL 
PREÇO DE ASSINATURA 

SEMESTRAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    58,00 
Porte do Correio R$  488,40 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$  546,40 

 
PREÇO DE ASSINATURA 

ANUAL 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada) R$    116,00 
Porte do Correio R$    976,80 
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada) R$ 1.092,80 

 
OBS: Caso sejam feitas as assinaturas dos Diários do Senado e da Câmara dos Deputados, receberá 
GRACIOSAMENTE o Diário do Congresso Nacional 

 
NÚMERO AVULSO 

Valor do número avulso R$   0,50 
Porte avulso R$   3,70 

 
ORDEM BANCÁRIA 

UG - 020055 GESTÃO 
00001 

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