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CONGRESSO NACIONAL
ATOS DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 184, de 10 de maio de 2004, que “abre cré-
dito extraordinário aos Orçamentos Fiscal e de Investimento da União, em favor dos Ministérios da Justiça, dos 
Transportes e da Defesa, para os fins que especifica”, terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta 
dias, a partir de 10 de julho de 2004, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Con-
gresso Nacional.

Congresso Nacional, 8 de julho de 2004. – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional.

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução 
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º o art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 185, de 13 de maio de 2004, que “altera a Lei nº 

10.555, de 13 de novembro de 2002, que autoriza condições especiais para o crédito de valores iguais ou infe-
riores a R$100,00, de que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, e dá outras providências”, 
terá sua vigência prorrogada pelo período de sessenta dias, a partir de 13 de julho de 2004, tendo em vista que 
sua votação não foi encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 8 de julho de 2004. – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional.

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 186, de 13 de maio de 2004, que “altera e 
acrescenta dispositivos à Lei nº 10.748, de 22 de outubro de 2003, que cria o Programa Nacional de Estímulo ao 
Primeiro Emprego para os Jovens – PNPE, e dá outras providências”, terá sua vigência prorrogada pelo período 
de sessenta dias, a partir de 13 de julho de 2004, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas duas 
Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 8 de julho de 2004. – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional.

O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, cumprindo o que dispõe o § lº do art. 10 da Resolu-
ção nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 187, de 13 de maio de 2004, que “dispõe 
sobre a remuneração dos militares, a serviço da União, integrantes de contingente armado de força multinacio-
nal empregada em operações de paz, em cumprimento de obrigações assumidas pelo Brasil em entendimentos 
diplomáticos ou militares, autorizados pelo Congresso Nacional e sobre envio de militares das Forças Armadas 
para o exercício de cargos de natureza militar junto a organismo internacional”, terá sua vigência prorrogada pelo 
período de sessenta dias, a partir de 13 de julho de 2004, tendo em vista que sua votação não foi encerrada nas 
duas Casas do Congresso Nacional.

Congresso Nacional, 8 de julho de 2004. – Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Não ha-
vendo quorum regimental para abertura da sessão, nos 
termos do § 3° do art. 79 do Regimento Interno, aguar-
daremos até meia hora para que ele se complete.

Às 9 horas e 13 minutos comparecem à 
Casa os Srs.:

Inocêncio Oliveira
Nilton Capixaba

RORAIMA

SUELY CAMPOS PP
Total de Roraima: 1

PARÁ

ZEQUINHA MARINHO PSC
Total de Pará: 1

AMAZONAS

PAUDERNEY AVELINO PFL
VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB
Total de Amazonas: 2

RONDÔNIA

EDUARDO VALVERDE PT
Total de Rondônia: 1

MARANHÃO

CÉSAR BANDEIRA PFL
PEDRO NOVAIS PMDB
Total de Maranhão: 2

PIAUÍ

JÚLIO CESAR PFL
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

FÁTIMA BEZERRA PT
Total de Rio Grande do Norte: 1

PARAÍBA

CARLOS DUNGA PTB
PHILEMON RODRIGUES PTB
Total de Paraíba: 2

PERNAMBUCO

CARLOS EDUARDO CADOCA PMDB
JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL
PAULO RUBEM SANTIAGO PT
Total de Pernambuco: 3

SERGIPE

JOSÉ CARLOS MACHADO PFL
Total de Sergipe: 1

BAHIA

CLAUDIO CAJADO PFL
CORIOLANO SALES PFL
DANIEL ALMEIDA PCdoB
GUILHERME MENEZES PT
JOSIAS GOMES PT
PEDRO IRUJO PL PL/PSL
Total de Bahia: 6

MINAS GERAIS

GERALDO THADEU PPS
IVO JOSÉ PT
JOÃO MAGNO PT
Total de Minas Gerais: 3

ESPÍRITO SANTO

MANATO PDT
Total de Espírito Santo: 1

RIO DE JANEIRO

DR. HELENO PP
JOSÉ DIVINO PMDB
NELSON BORNIER PMDB
Total de Rio de Janeiro: 3

SÃO PAULO

DELFIM NETTO PP
DR. PINOTTI PFL
IARA BERNARDI PT
IVAN VALENTE PT
JAMIL MURAD PCdoB
MEDEIROS PL PL/PSL
MILTON MONTI PL PL/PSL
NEUTON LIMA PTB
Total de São Paulo: 8

MATO GROSSO

AMADOR TUT PL PL/PSL
Total de Mato Grosso: 1

GOIÁS

JOÃO CAMPOS PSDB
SANDRO MABEL PL PL/PSL
Total de Goiás: 2

Ata da 150ª Sessão, Extraordinária,  
Matutina, em 8 de julho de 2004

Presidência dos Srs. João Paulo Cunha, Presidente; Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presi-
dente Adelor Vieira; § 2º do artigo 18 do Regimento Interno
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MATO GROSSO DO SUL

ANTONIO CRUZ PTB
MURILO ZAUITH PFL
NELSON TRAD PMDB
VANDER LOUBET PT
Total de Mato Grosso do Sul: 4

PARANÁ

AFFONSO CAMARGO PSDB
PAULO BERNARDO PT
RICARDO BARROS PP
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

FERNANDO CORUJA PPS
Total de Santa Catarina: 1

RIO GRANDE DO SUL

FRANCISCO APPIO PP
JOSÉ IVO SARTORI PMDB
PAULO PIMENTA PT
POMPEO DE MATTOS PDT
Total de Rio Grande do Sul: 4

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

de presença registra na Casa o comparecimento de 53 
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. LUIZ CARREIRA, servindo como 2° Secre-

tário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, 
a qual é, sem observações, aprovada.

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

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

III – EXPEDIENTE

Ofício nº 0627-L-PFL/04

Brasília, 7 de julho de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Onyx Lo-

renzoni, para integrar, como membro suplente, a Co-

missão Especial destinada a proferir parecer à Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 349-A, de 2001, 
do Luiz Antônio 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”, em vaga existente.

Atenciosamente,  – Deputado José Carlos Ale-
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 0629-L-PFL/04 

Brasília, 7 de julho de 2004

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

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo 

Sciarra para integrar, como membro suplente, a Comis-
são Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 349-A, de 2001, do Sr. 
Luiz Antônio 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”, em vaga existente.

Atenciosamente, – Deputado José Carlos Ale-
luia, Líder do PFL.

Defiro. Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício nº 630-L-PFL/04

Brasília, 8 de julho de 2004

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

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

do da Frente Liberal que integrarão a Comissão Espe-
cial destinada a proferir parecer à Mensagem nº 183, 
de 2004, que submete à consideração do Congresso 
Nacional o texto da Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção.

TITULARES
Deputado José Carlos Aleluia
Deputado Moroni Torgan
Deputado Onyx Lorenzoni
Deputado Roberto Brant

Atenciosamente, – Deputado José Carlos Ale-
luia, Líder do PFL.



32162 Sexta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2004

Publique-se.
Em 8-7-2004. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

OF. PSDB/Nº 963/2004

Brasília, 7 de julho de 2004

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar o desliga-

mento do Deputado Carlos Sampaio, como membro 
titular e do Deputado Manoel Salviano, como mem-
bro suplente, Comissão Especial destinada a analisar 
e proferir parecer a PEC nº  543/97 que “altera o art. 
182, § 1º, da Constituição Federal, estabelece que o 
plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, com 
mais de 10 mil habitantes e o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
(PEC 255/00 apensada)”.

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 8-7-2004. – João Paulo Cunha, 

Presidente.

OF. PSDB/Nº 0964/2004

Brasília, 7 de julho de 2004

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar o desliga-

mento do Deputado Eduardo Gomes, como membro 
titular e do Deputado Júlio Redecker, como membro 
suplente, da Comissão Especial destinada a proferir 
parecer à PEC nº 234/95 que “altera a alínea b do in-
ciso X do § 2º do art. 155 da CF. Suprime o dispositivo 
que estabelece a não-incidência do ICMS sobre ope-
rações que destinem a outros estados da federação 
petróleo – (PEC nº 612/98, PEC nº 634/99 e PEC nº 
338/01 – Apensadas).”

Respeitosamente, – Deputado Custódio Mattos, 
Líder do PSDB.

Publique-se.
Em 8-7-2004. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

OF. Nº 196- PP/2004 – CCJC 

Brasília, 7 de julho de 2004

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a apreciação, por este 

Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº 1.64l-A/03, nesta data, 
em cumprimento ao art. 58 do Regimento Interno.

Solicito a Vossa Excelência referido projeto e pa-
recer a ele oferecido.

Aproveito o ensejo para reiterar protestos de 
elevada estima e distinta consideração. – Deputado 
Maurício Rands, Presidente.

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha,  Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 119/2004

Brasília, 7 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 3.101/104

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apro-
vação do Projeto de Lei nº 3.101/04, do Sr. Jefferson 
Campos, que “assegura ao usuário do Serviço de Tele-
fonia Fixa Comutada o direito de bloquear a discagem 
para chamadas de longa distância ou para serviços de 
valor adicionado”, para publicação da referida propo-
sição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Lima, Pre-
sidente

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 119-A/2004

Brasília, 7 de julho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 3.432/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apro-
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vação do Projeto de Lei nº 3.432/04, do Sr. Wellinton 
Fagundes, que “dispõe sobre o atendimento pessoal 
ao consumidor nas empresas que oferecem atendi-
mento por telefone, internet ou outro meio similar”, 
para publicação da referida proposição e do parecer 
a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Paulo Lima, Pre-
sidente.

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 224/CEC.

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 3.320/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprova-
ção do Projeto de Lei nº 3.320/04, do Sr. Pastor Fran-
cisco Olímpio, que “dá nova redação ao Inciso II do 
art. 20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”, 
para publicação da referida proposição e do parecer 
a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.

Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-
sidente.

Ofício-Pres. nº 225/CEC

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 3.310/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apro-
vação do Projeto de Lei nº 3.310/04, do Sr. Eduardo 
Paes, que “estabelece princípios e diretrizes para as 
ações voltadas para a educação nutricional e segu-
rança alimentar e nutricional da população e dá outras 
providências”, para publicação da referida proposição 
e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicail, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 226/CEC
Brasília, 30 de junho de 2004
A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.166/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprova-
ção do Projeto de Lei nº 2.166/03, do Sr. Elimar Máxi-
mo Damasceno, que “institui o Dia da Cruz Vermelha 
Brasileira”, para publicação da referida proposição e 
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 227/CEC

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.392/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprova-
ção do Projeto de Lei nº 2.392/03, do Sr. Marcelo Ortiz, 
que “institui o Dia do Advogado”, para publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 228/CEC

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.922/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro-
vação do Projeto de Lei nº 2.922/04, dos Srs. Virgílio 
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Guimarães e Eduardo Valverde, que “institui o Dia Na-
cional do Auditor Fiscal”, para publicação da referida 
proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 230/CEC

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.286/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, 
a aprovação do Projeto de Lei nº 2.286/03, da Sra. 
Vanessa Grazziotin, que “institui o dia 1º de agosto 
como Dia da Indústria Farmacêutica Nacional”, para 
publicação da referida proposição e do parecer a ela 
oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente .

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 231/CEC

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.992/04

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a apro-
vação do Projeto de Lei nº 2.992/04, do Sr. Carlos 
Santana, que “institui o Dia Nacional do Quilo”, para 
publicação da referida proposição e do parecer a ela 
oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente

Publique-se
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente

Ofício-Pres. nº 223/CEC

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.786/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
aprovação do Projeto de Lei nº 2.786/03, do Sr. Elimar 
Máximo Damasceno, que “institui o Dia da Esperança”, 
para publicação da referida proposição e do parecer 
a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 234/CEC

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.190/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

to ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a 
aprovação do Projeto de Lei nº 2.190/03, da Srª Ângela 
Guadagnin, que “institui o Dia do Fisioterapeuta, a ser 
comemorado no dia 13 de outubro”, para publicação da 
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Ofício-Pres. nº 235/CEC

Brasília, 30 de junho de 2004

A Sua Excelência o Senhor
Deputado João Paulo Cunha
Presidente da Câmara dos Deputados
Assunto: Publicação do PL nº 2.494/03

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento 

ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno, a apro-
vação do Projeto de Lei nº 2.494/03, do Sr. Bismarck 
Maia, que “confere à nadadora Maria Lenk a designação 
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de Patronesse do Esporte Nacional”, para publicação 
da referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, – Deputado Carlos Abicalil, 
Presidente.

Publique-se.
Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-

sidente.

Brasilia, 8 de julho de 2004

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

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co-

munico-lhe que aceito assumir o mandato de Deputado 
Federal, na qualidade de suplente, pelo Estado de Ser-
gipe, nos termos do art. 241, inciso II, do RICD.

Aproveito a oportunidade para apresentar protes-
tos de consideração e apreço. – José Ivan Carvalho 
Paixão – PPS/SE.

Publique-se, nos termos do artigo 241, 
inciso II, do RICD. Ao Senhor Diretor-Geral. 

Em 8-7-04. – João Paulo Cunha, Pre-
sidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.885, DE 2004 
(Do Poder Executivo) 

MENSAGEM Nº 366/2004 
AVISO Nº 744/2004 – C. Civil

Reorganiza o Quadro Especial de Ter-
ceiros-Sargentos do Exército, dispõe sobre 
a promoção de soldados estabilizados do 
Exército à graduação de cabo e dá outras 
providências.

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; de Rela-
ções Exteriores e de Defesa Nacional; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 Ricd) 

Apreciação: Proposição Sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – Art. 24, 
II

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica reorganizado, nos termos desta Lei, o 

Quadro Especial de Terceiros-Sargentos do Exército.
§ 1º O Quadro Especial de Terceiros-Sargentos do 

Exército é destinado ao acesso de cabos e taifeiros-mor 
da ativa do Exército, com estabilidade assegurada.

§ 2º O acesso dos cabos e taifeiros-mor, de que 
trata este artigo, será efetivado por promoção à gra-
duação de terceiro-sargento, pelo critério de antigüi-

dade, deixando aqueles militares de pertencer à sua 
Qualificação Militar de origem.

Art. 2º Os cabos e taifeiros-mor, com estabilidade 
assegurada, concorrerão à promoção a terceiro-sar-
gento do Quadro Especial, desde que satisfaçam aos 
seguintes requisitos:

I – possuam, no mínimo, quinze anos de 
efetivo serviço;

II – obtenham conceito favorável de seu 
comandante, chefe ou diretor de organização 
militar;

III – estejam classificados, no mínimo, 
no comportamento “bom”;

IV – tenham obtido, no mínimo, a menção 
“regular” em um dos três últimos testes de ap-
tidão física, previstos pela organização militar, 
anteriores à data de remessa das alterações 
referentes à promoção;

V – apresentem declaração escolar de 
conclusão da quarta série do ensino funda-
mental;

VI – sejam julgados aptos para o serviço 
do Exército, em inspeção de saúde para fins 
de promoção; e

VII – não incidam em quaisquer outros 
impedimentos de acesso, em caráter temporá-
rio ou definitivo, estabelecidos no Regulamento 
de Promoções de Graduados. 

§ 1o Para as promoções de que trata o caput 
deste artigo:

I – serão organizados quadros de acesso 
distintos para os cabos e taifeiros-mor; e

II – será observado o quantitativo de ter-
ceiros-sargentos do Quadro Especial previsto 
no Decreto que dispõe sobre a distribuição dos 
efetivos do pessoal militar do Exército, em ser-
viço ativo, a vigorar em cada ano.

§ 2º Os cabos e taifeiros-mor, com estabilidade as-
segurada, promovidos à graduação de terceiros-sargen-
tos, permanecerão em suas respectivas guarnições.

Art. 3º Os soldados com estabilidade assegurada 
concorrerão à promoção, pelo critério de antigüidade, 
à graduação de cabo, desde que satisfaçam aos se-
guintes requisitos:

I – possuam, no mínimo, quinze anos de 
efetivo serviço;

II – obtenham conceito favorável de seu 
comandante, chefe ou diretor de organização 
militar;

III – estejam classificados, no mínimo, 
no comportamento “bom”;

IV – tenham obtido, no mínimo, a menção 
“regular” em um dos três últimos testes de ap-
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tidão física, previstos pela organização militar, 
anteriores à data de remessa das alterações 
referentes à promoção;

V – apresentem declaração escolar de con-
clusão da quarta série do ensino fundamental;

VI – sejam julgados aptos para o serviço 
do Exército em inspeção de saúde para fins 
de promoção; e

VII – não incidam em quaisquer outros 
impedimentos de acesso, em caráter temporá-
rio ou definitivo, estabelecidos no Regulamento 
de Promoções de Graduados. 

§ 1º Para as promoções de que trata o caput 
deste artigo será observado o quantitativo de cabos 
previsto no Decreto que dispõe sobre a distribuição 
dos efetivos do pessoal militar do Exército, em serviço 
ativo, a vigorar em cada ano.

§ 2º Os soldados com estabilidade assegurada, 
promovidos à graduação de cabo, permanecerão na 
Qualificação Militar de origem e em suas respectivas 
guarnições.

Art. 4º Os soldados, cabos e taifeiros-mor da ativa 
do Exército, com estabilidade assegurada, poderão ser 
beneficiados por uma única promoção.

Art. 5º Aplicam-se às promoções das praças de 
que trata esta Lei, no que couber, as disposições do 
Regulamento de Promoções de Graduados.

Art. 6o O Comandante do Exército baixará os atos 
complementares necessários à execução desta Lei. 

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

Brasília, 

E.M. Nº 311/MD

Brasília, 14 de junho de 2004.

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

lência o anexo projeto de lei, que reorganiza o Quadro 
Especial de Terceiros-Sargentos do Exército, dispõe so-
bre a promoção de soldados estabilizados do Exército à 
graduação de cabo e dá outras providências.

Houve-se por bem apresentar proposta de um novo 
dispositivo legal e não uma simples alteração do que era 
regulado por meio do Decreto no 86.289, de 11 de agosto 
de 1981, considerando que o Exército necessita imple-
mentar modificações substanciais em sua estrutura e face 
à inexistência de preceito autorizativo do Poder Executivo 
para dispor sobre a matéria.

A presente proposição foi elaborada em conformi-
dade com o Plano de Estruturação do Exército Brasileiro, 
tendo por fim valorizar seus quadros e adequá-los às novas 
demandas administrativas. Coerente com esse objetivo, 
propõe-se a graduação de terceiro-sargento do Quadro 
Especial como limite de carreira para as praças não oriun-

das das escolas de formação, incluindo-se nesse universo 
os taifeiros-mor e alcançando-se, assim, a isonomia entre 
as referidas praças.

A promoção da isonomia entre as praças não 
oriundas das escolas de formação justifica a relevân-
cia e a urgência da edição do projeto de lei em co-
mento, a fim de assegurar os seus efeitos no menor 
prazo possível.

Também por esse ato são propostos os requisitos 
para a ascensão dos cabos e taifeiros-mor do Exér-
cito à graduação de terceiro-sargento e de soldados 
estabilizados à graduação de cabo. Tais requisitos 
mantêm-se coerentes com o previsto no Decreto nº 
86.289, de 1981.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me 
levam a propor a Vossa Excelência a edição do projeto 
de lei em questão.

Respeitosamente, – José Viegas Filho.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 1.353, DE 2004 

(Do Senado Federal) 
OFÍCIO Nº 918/2002 

PDS Nº 527/2003 

Escolhe o Senhor Luiz Otavio Oliveira 
Campos para o cargo de Ministro do Tribunal 
de Contas da União, nos termos do art. 73, 
§ 2º, inciso II, da Constituição Federal.

Despacho: Submeta-se ao Plenário.
Apreciação: Proposição sujeita à apre-

ciação do Plenário

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É escolhido o Senhor Luiz Otavio Oliveira 

Campos para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas 
da União, nos termos do art. 73, § 2º, inciso II, da Cons-
tituição Federal, e do art. 105, inciso II, da Lei nº 8.443, 
de 1992, em decorrência da aposentadoria do Ministro 
Iram de Almeida Saraiva, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, de 25 de agosto de 2003, página 2.

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

Senado Federal, 8 de junho de 2004. – Senador 
José Sarney, Presidente do Senado Federal.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.958, DE 2004 

(Da Sra. Luciana Genro)

Solicita informações e providências 
ao Senhor Ministro do Planejamento, Orça-
mento e Gestão Guido Mantega a respeito 
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dos candidatos aprovados excedentes do 
concurso para provimento de vagas no car-
go de Policial Rodoviário Federal.

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

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re-
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicita-
das informações ao senhor Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão no sentido de esclarecer a esta 
Casa quanto ao fato que segue:

O Concurso para Policial Rodoviário Federal, 
regido pelo Edital nº 1/2003 – PRF, de 21 de outubro 
de 2003, ofereceu um número inicial de 2.200 vagas. 
Participaram do concurso cerca de 500.000 candida-
tos, sendo que 7.101 foram classificados e convocados 
para a realização das demais fases (avaliação psico-
lógica, teste de aptidão física e avaliação médica). 
Vale ressaltar que na avaliação médica os candidatos 
apresentaram incontáveis exames complementares 
que foram pagos com recursos próprios, gerando uma 
despesa de mais de R$ 1.000,00. Após estas etapas, 
restaram cerca de 4.500 candidatos aprovados em 
todas as fases.

Os candidatos excedentes, que ficaram além das 
2.200 vagas previstas no Edital, vêm se mobilizando 
para conseguir a aprovação de mais 1.100 vagas além 
das 2.200 inicialmente previstas no edital do referido 
concurso. Para tanto há previsão legal, ficando somen-
te condicionado à inclusão da verba necessária no 
Orçamento da União pelo Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

O dispositivo em que se embasa o Movimento é 
a Portaria Nº 450/2002 do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, que traz em seu artigo 14º 
o seguinte texto: “Durante o período de validade do 
concurso público, o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão poderá autorizar a nomeação ou 
contratação de candidatos classificados e não con-
vocados, até o limite de cinqüenta por cento a mais 
do quantitativo original de vagas”. Aplicando-se este 
dispositivo no referido concurso teríamos mais 1.100 
candidatos convocados além dos 2.200 inicialmente 
previstos, totalizando 3.300.

É notória e calamitosa a situação de abandono 
em que se encontram as estradas e rodovias federais 
hoje em dia, especialmente pelo flagrante problema 
da falta de efetivo da corporação que necessita pa-
trulhar os mais de 55.000 Km de extensão da malha 
rodoviária federal.

Certo de sua ciência do problema e do anseio 
de se aumentar o efetivo, solicitamos as providências 

necessárias para a convocação dos 3.300 candidatos 
aprovados nesse concurso.

Justificação

Solicito esclarecimentos e providências a fim de 
fazer valer a Portaria número 450/2002 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Sala das Sessões, 8 de junho de 2004. – Depu-
tada Luciana Genro, P-SOL/RS.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,    2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
tor.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em           2004. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.963, DE 2004 

(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Solicita informações ao Sr. Ministro do 
Desenvolvimento Indústria e Comércio Ex-
terior a respeito das linhas de financiamen-
to do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES para o setor 
do turismo no período que especifica.

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

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, 
ouvida a Mesa, seja solicitada ao Sr. Ministro do De-
senvolvimento Indústria e Comércio Exterior a descri-
ção das linhas de financiamento do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
– para o setor do turismo, incluindo o total de recursos 
disponíveis, as condições operacionais e o montante 
efetivamente emprestado, a partir do exercício finan-
ceiro de 1999.

Justificação

O turismo é um dos ramos mais pujantes da eco-
nomia atual, responsável pela geração de emprego e 
renda em volume superior ao de qualquer outro seg-
mento. Nada mais natural, portanto, que fazer deste 
setor uma das grandes prioridades nacionais, ainda 
mais quando se considera a inigualável matéria-prima 
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de que o Brasil é dotado, em termos de belezas naturais 
e de riqueza de nosso patrimônio artístico e cultural.

Dado o potencial do País neste campo, então, é 
do maior interesse de toda a sociedade que o poder 
público engaje-se na tarefa de participar lado a lado 
com o setor privado no fortalecimento de nossa indústria 
turística. Neste sentido, cremos que, no rol de ações 
que demanda a presença do Estado, certamente se 
destaca a oferta de financiamento para a expansão da 
infra-estrutura e para a construção de equipamentos 
turísticos, em montante e nas condições adequadas 
às necessidades de nosso setor turístico. 

Assim, cremos que o conhecimento da evolução 
recente dos empréstimos públicos para a indústria tu-
rística representa o primeiro passo na direção de uma 
tempestiva formulação da política oficial de incentivo 
ao setor. Considerando que o Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social é um dos últimos 
agentes públicos de fomento em plena operação, vimos 
requerer ao Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior digne-se informar a esta Casa 
a descrição das linhas de financiamento do BNDES 
para o setor do turismo, incluindo o total de recursos 
disponíveis, as condições operacionais e o montante 
efetivamente emprestado, a partir do exercício finan-
ceiro de 1999. 

Sala das Sessões, 16 de Junho de 2004. – Depu-
tado Ronaldo Vasconcellos.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,    2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
tor.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em           2004. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.976, DE 2004 

(Do Sr. Deputado Walter Pinheiro)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro da Previdência Social sobre o Balanço 
Patrimonial da Fundação SISTEL, entidade 
fechada de previdência complementar.

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

Constituição Federal e nos arts. 24, inciso V e parágrafo 

2º, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. 
Exª. seja encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência 
Social o seguinte pedido de informações:

Através do Requerimento de Informações nº 
859/2003 (cópia anexa), foram solicitados alguns es-
clarecimentos, relativos ao Balanço Patrimonial da 
Fundação SISTEL, de 31 de dezembro de 2002, refe-
rentes a recursos transferidos às patrocinadoras, nos 
valores de R$153.233 mil à TELEMAR e R$17.451 
mil à Brasil Telecom e respectivos critérios de rateio, 
assim como as razões do por quê o Plano PBS-A ter 
sido contemplado com uma reversão contigencial in-
ferior a outros Planos.

As respostas dadas através do Memo 212/GAB/
SPC, de 18 de fevereiro de 2004, do Secretário da 
Previdência Complementar, não satisfazem, por não 
conterem os estudos, análises e pareceres da SPC e 
terem sido baseadas, ao que tudo indica, exclusiva-
mente em estudos e pareceres questionáveis, enco-
mendados pela própria patrocinadora TELEMAR, por-
tanto a maior interessada na transferência de recursos 
para os seus cofres e que nenhum esclarecimento foi 
prestado com relação à patrocinadora Brasil Telecom, 
assim como não foi apresentada qualquer planilha de 
cálculo que demonstre objetivamente como se che-
gou ao montante a que faz jus o Plano PBS-A, com 
relação à reversão contigencial decorrente dos efeitos 
da Medida Provisória nº 2.222, de 4 de setembro de 
2001, que propôs um Regime Especial de Tributação 
(RET) para as Entidades Fechadas da Previdência 
Complementar (EFPC).

Considerando que até o momento a Fundação 
SISTEL não conseguiu esclarecer, de modo convin-
cente, aos seus participantes e assistidos, os motivos 
dessas transferências para as patrocinadoras Telemar e 
Brasil Telecom, de recursos dos Planos de Benefícios, 
acumulados ao longo de vários anos, muito anterior-
mente à privatização do Sistema Telebrás e portanto de 
propriedade dos participantes e o por quê das demais 
patrocinadoras, à exemplo da Telesp (Telefônica), Te-
lesp Celular, TIM, TCO, Telebrás, CPqD e outras, não 
terem utilizado os mesmos argumentos da Telemar e 
Brasil Telecom para efetuarem a transferência de re-
cursos para os seus cofres. 

Considerando que os valores da reversão conti-
gencial para o Plano PBS-A, referente ao RET, foram 
proporcionalmente bastante inferiores aos demais 
Planos.

Considerando, ainda, que os Balanços da Funda-
ção SISTEL, foi submetido à aprovação da Secretaria 
de Previdência Complementar. 
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Requeremos que nos sejam prestados os se-
guintes esclarecimentos, anexando a respectiva do-
cumentação:

1 – Parecer da área jurídica do Ministério da 
Previdência Social e da Secretaria de Previdência 
Complementar e atuarial do órgão encarregado de 
estudos atuariais desta mesma SPC, que recomendou 
a aprovação das transferências de referidos recursos 
dos Planos de Benefícios, para a Telemar e Brasil 
Telecom. No caso de que não tenham sido emitidos 
tais pareceres na época devida, solicitamos que os e 
documentos relacionados com as transferências em 
questão sejam examinados e que agora sejam emi-
tidos pareceres atestando ou não a legalidade dos 
atos cometidos. 

2 – Informar as razões, consubstanciadas em do-
cumentos, do por quê das demais patrocinadoras e a 
própria Fundação SISTEL não agiram da mesma forma 
que a Telemar e Brasil Telecom, transferindo recursos 
dos Planos para os seus cofres, com relação aos de-
mais Planos administrados por aquela Fundação. 

3 – Encaminhar planilhas de cálculos objetivos e 
detalhados demonstrando as provisões contingenciais 
constituídas desde o início do processo e as reversões 
efetuadas por Plano, inclusive o PBS-A.

Sala das Sessões, de junho de 2004. – Deputado 
Walter Pinheiro, PT/BA.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,     2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
tor.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em           2004. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.977, DE 2004 

(Do Sr. Wladimir Costa)

Solicita informações do Sr. Ministro 
da Fazenda, sobre recursos liberados pelo 
Banco da Amazônia (BASA) em convênios 
a Estados e Municípios da Região Norte 
do Brasil.

Senhor Presidente:
Requeiro a V.Exa., nos termos do art. 115, inciso 

I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 

as seguintes informações a serem prestadas pelo Mi-
nistério da Fazenda, por meio do Banco da Amazônia 
(BASA):

1 – Quanto foi liberado em convênios para todos 
os Estados e Municípios da Região Norte do Brasil no 
período de 2000 a 2004.

2 – Quais os valores de cada um, para que pro-
jetos foram destinados e qual a situação atual.

3 – Quanto foi gasto de passagens e diárias nesse 
período, bem como o gasto com publicidade (televisão, 
jornais e rádio), anexando cópia dos editais de licita-
ção, carta convite e/ou outras modalidades de licitação, 
além das relações dos vencedores das concorrências 
e cópias dos contratados.

As informações acima são fundamentais para 
que esta Casa possa melhor exercer sua função cons-
titucional de fiscalização e controle dos atos do Poder 
Executivo.

Sala das Sessões,      2004. – Deputado Wladi-
mir Costa, PMDB/PA.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,     2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
tor.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em           2004. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
 Nº 1.979, DE 2004 

(Do Sr. Edson Duarte)

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Educação, Tarso Genro, sobre programas de 
alfabetização desenvolvidos pelo MEC.

Senhor Presidente
Requeremos a Vossa Excelência, com base no 

Art. 50 da Constituição Federal e na forma do Art. 24, 
Inciso V, e 115 do Regimento Interno, que sejam soli-
citadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Educa-
ção, Tarso Genro, em meio digital (disquete), ou, em 
último caso, em forma de texto impresso, as seguintes 
informações relativas a programas de alfabetização 
desenvolvidos pelo MEC:

1 – Que programas de alfabetização o MEC de-
senvolve? Especificar em poucas linhas os objetivos 
de cada programa.
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2 – Que empresas e/ou entidades sem fins lucra-
tivos fizeram convênio com o MEC para implantação 
desses programas?

3 – Qual o montante de recursos que foram re-
passados às entidades (associações, ONGs, Funda-
ções) ou empresas privadas para implantação desses 
programas no período de 2003 a 2004? Especificar o 
nome da entidade/empresa, data em que os recursos 
foram repassados, montante de recursos repassados, 
e o programa em que está incluido.

4 – Que programas de alfabetização o MEC de-
senvolvia no período de janeiro de 1994 a dezembro 
de 2002? 

5 – Que entidades (públicas ou privadas) rece-
beram recursos para implantação desses programas 
no período de janeiro de 1994 a dezembro de 2002? 
Especificar o nome da entidade/empresa, data em que 
os recursos foram repassados, montante de recursos 
repassados, para que programa.

Sala das Sessões, maio de 2004. – Deputado 
Edson Duarte, PV-BA.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,      2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em           2004. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.980, DE 2004 

(Da Comissão de Segurança Pública  
e Combate ao Crime Organizado)

Requer informações ao Ministro-Chefe 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos 
a respeito do Programa Federal de Assis-
tência a Vítimas e a Testemunhas Ameaça-
das – PROVITA.

Fruto do Requerimento nº 203/04, da Deputada 
Perpétua Almeida, cópia anexa, aprovado por esta 
Comissão em 02/06/04, e nos termos do art. 50, § 2º, 
da Constituição Federal, requeiro sejam solicitadas ao 
Ministro-Chefe da Secretaria Especial de Direitos Hu-
manos as seguintes informações a respeito do Progra-
ma Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas 
Ameaçadas – PROVITA:

1 – Quantidade de testemunhas protegidas pelo 
PROVITA em 2002, 2003 e 2004;

2 – Recursos aplicados em 2002 e 2003, e dis-
poníveis para 2004;

3 – Média de gastos mensais por testemunha 
protegida nos anos de 2002 e 2003.

Sala das Reuniões,  de junho 2004. – Deputado 
Wanderval Santos, Presidente.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,     2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
tor. 

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em           2004. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
 Nº 1.981, DE 2004 

(Do Sr. João Caldas)

Solicita informações à Ministra de Mi-
nas e Energia, Sra. Dilma Vana Roussef, 
sobre a disputa pelo fornecimento de ener-
gia no Estado do Amazonas envolvendo o 
Governo dos Estados Unidos e a empresa 
americana El Paso.

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

Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2º, e art. 115, in-
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên-
cia seja encaminhado à Ministra de Minas e Energia, 
Sra. Dilma Vana Roussef, pedido de informações sobre 
a disputa pelo fornecimento de energia no Estado do 
Amazonas envolvendo o Governo dos Estados Unidos 
e a empresa americana El Paso. Portanto:

1 – Os motivos pelos quais um contrato da ordem 
de US$ 10 bilhões vem sendo tratado com indiferen-
ça em relação à empresa americana, que já atua no 
Estado desde 1997;

2 – Os motivos pelos quais levaria a embaixadora 
americana, Donna Hrinak, questionar um funcionário 
de segundo escalão do Ministério de Minas e Energia 
sobre as dificuldades da El Paso em manter o contra-
to de geração de energia para a região de Manaus, 
conforme divulgado pela imprensa;

3 – A razão pela qual o Ministério de Minas e 
Energia demonstra não ter interesse nos contratos 
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com a empresa americana El Paso, pois os mesmos 
vencem em janeiro de 2005 e janeiro de 2006;

4 – Caso os contratos não sejam renovados, já 
existe algum estudo para que seja realizada nova li-
citação;

Sala das Sessões, de junho de 2004. – Deputado 
João Caldas, PL-AL.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,     2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
tor.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em           2004. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.982, DE 2004 

(Do Sr. João Caldas)

Solicita informações à Ministra de Mi-
nas e Energia, Sra. Dilma Vana Roussef, 
sobre a extração de árvores submersas no 
lago de Tucuruí, área de responsabilidade 
da Eletronorte.

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

tuição Federal e nos artigos 24, inciso V e § 2º, e 
art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a 
Vossa Excelência seja encaminhado à Ministra de 
Minas e Energia, Sra. Dilma Vana Roussef, pedido 
de informações sobre a extração de árvores sub-
mersas no lago de Tucuruí, área de responsabili-
dade da Eletronorte, Portanto:

5 – Os motivos pelos quais houve a interrup-
ção das concessões por parte da Eletronorte às 
madeireiras, para a exploração e extração da ma-
deira submersa no lago Tucuruí;

6 – As medidas que a Eletronorte vem tomando 
para evitar que os mergulhadores continuem exploran-
do o fundo do lago de forma ilegal;

7 – A represa de Tucuruí foi considerada, nos 
anos 90, uma das maiores poluentes do Brasil. Devido 
a decomposição orgânica da floresta que ocupava a 
área de 2000 quilômetros e hoje se encontra no fundo 
do lago. Portanto, a extração dessa madeira estaria 
sendo benéfica?;

8 – A extração dessa riqueza submersa poderia 
ser feita pela própria Eletronorte?; Já houve estudos 
em relação a isso?

Sala das Sessões, de junho de 2004. – Deputado 
João Caldas, PL-AL.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,     2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
tor.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em           2004. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES 
Nº 1.983, DE 2004 

(Do Sr. Neuton Lima)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
dos Transportes sobre a situação dos re-
querimentos de empresas de viação pedin-
do a implantação de seção, que inclua Tatuí 
– SP, nas linhas em operação interligando 
os estados de São Paulo e Paraná.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 115 e 116, do Regimento In-
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado 
ao Sr. Ministro dos Transportes o seguinte pedido de 
informações:

A cidade de Tatuí, situada a sudeste do Estado 
de São Paulo, destaca-se regionalmente como centro 
de referência ao estudo e ao desenvolvimento da mú-
sica, sendo conhecida como a capital da música, por 
sediar o Teatro Procópio Ferreira e um grande conser-
vatório musical.

Tatuí encontra-se a apenas uma hora e meia de 
distância da capital, São Paulo, pela rodovia estadual, 
Presidente Castelo Branco, SP-280.

Tatuí situa-se na rota de ligação entre São Pau-
lo e uma série de cidades situadas no Paraná, quais 
sejam, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Jutaizinho, 
Cascavel, Foz do Iguaçu, Apucarana, Cianorte, Pa-
ranavaí, Cambará, Cambé, Irati e Santo Antônio do 
Platina, entre outros.

A demanda reprimida por viagens entre as ci-
dades referidas revela-se pelo grande interesse da 
população de Tatuí em ver sua cidade ser incluída em 
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linhas de operação das empresas de viação que de-
têm a outorga da prestação do serviço de transporte 
público coletivo interestadual de passageiros.

Considerando que algumas dessas empresas 
deram entrada, junto à Agência Nacional de Trans-
porte Terrestre – ANTT, a requerimento pleiteando 
a implantação de seção, para a inclusão de Tatuí na 
rota de suas linhas, e a elevada expectativa da popu-
lação, julgamos necessário contar com as seguintes 
informações:

– que empresas pleitearam junto à ANTT a im-
plantação de seção nas linhas em operação interligan-
do os estados do Paraná e São Paulo, para incluir a 
cidade de Tatuí – SP?

– existe algum impedimento ao deferimento dos 
requerimentos citados?

– como se encontram os processos dessas em-
presas em relação ao pleito referido?

Sala das Sessões,     2004. – Deputado Neuton 
Lima.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,      2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em           2004. –

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.984 DE 2004 

(Do Sr. Murilo Zauith)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Justiça, Márcio Tomáz Bastos, a respei-
to das providências tomadas referentes à 
apreensão de mercadorias contrabandea-
das, realizada no Estado do Rio de Janeiro 
no ano de 2002.

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

tituição Federal e na forma estrita dos artigos 115 e 116 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, 
ouvida a douta Mesa, sejam solicitadas informações 
ao Senhor Ministro da Justiça, Márcio Tomáz Bastos, 
sobre as providências adotadas em relação à opera-
ção realizada pela Divisão da Polícia Federal de Nova 
Iguaçu/RJ, quando foram apreendidas sete toneladas 

de mercadorias contrabandeadas, incluindo diversos 
equipamentos eletro-eletrônicos, placas de caça-ní-
queis e, principalmente, material cirúrgico, avaliadas 
em cerca de R$ 2,5 milhões.

É importante ser especificado com precisão, 
quais são esses materiais cirúrgicos apreendidos, 
para quem estava endereçado e em que circunstân-
cia seriam utilizados. Nossa preocupação nesse item, 
prendesse à natureza do material, considerando que 
sua qualidade e utilização, implicam na segurança de 
vidas humanas. 

Quanto aos armamentos, é necessários sabermos 
qual foi a destinação dada ao material que, provavel-
mente tinham como destino o crime organizado.

As mercadorias, segundo publicou o Jornal Extra, 
tinham como origem a cidade de Miami – USA, tendo 
passado pelo Estado do Espírito Santo.

Em suma faz-se necessário que esta Casa saiba 
quem são os envolvidos neste caso, e o que foi feito 
para inibir a continuidade de tais procedimentos ilícitos 
e prejudiciais à segurança da população.

Justificação

A imprensa nacional, à época, deu grande co-
bertura ao caso em razão de conter entre os produtos 
apreendidos, grande quantidade de placas eletrônicas 
para aparelhos caça-níqueis, armamentos tais como: 
material de recarga para fuzil, canos e carabinas, ri-
fles, lunetas com mira telescópica com dispositivo 
para uso noturno, conhecidas como infravermelho, 
possivelmente de uso exclusivo das forças armadas. 
Além dos armamentos, foram encontrados computa-
dores portáteis, filmadoras, telefones celulares e até 
mesmo material médico hospitalar (material cirúrgico 
– conforme a reportagem).

Segundo jornal da época, acreditava a polícia que 
havia quebrado um importante braço do crime orga-
nizado, com a apreensão dos objetos, sendo àquela 
altura, a maior apreensão realizada pela Polícia Fe-
deral no Estado.

Senhor Presidente e demais Membros da Mesa 
da Câmara dos Deputados, pelo vulto da operação re-
alizada à época e pela importância de alguns tipos de 
mercadorias, urge que se obtenha informações mais 
detalhadas e apuradas sobre o acontecido, para que 
não se encaminhe para o esquecimento tal evento.

Sala das Sessões,        de 2004. – Deputado 
Murilo Zauith.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,           2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente; 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em   8-7-2004. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.985, DE 2004 

(Da Sra. Luciana Genro)

Solicita informações e providências ao 
senhor Ministro da Justiça Márcio Thomaz 
Bastos a respeito dos candidatos aprovados 
excedentes do concurso para provimento 
de vagas no cargo de Policial Rodoviário 
Federal.

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

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re-
gimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
informações ao senhor Ministro da Justiça no sentido 
de esclarecer a esta Casa quanto ao fato que segue:

O Concurso para Policial Rodoviário Federal, 
regido pelo Edital nº 1/2003 – PRF, de 21 de outubro 
de 2003, ofereceu um número inicial de 2.200 vagas. 
Participaram do concurso cerca de 500.000 candida-
tos, sendo que 7.101 foram classificados e convocados 
para a realização das demais fases (avaliação psico-
lógica, teste de aptidão física e avaliação médica). 
Vale ressaltar que na avaliação médica os candidatos 
apresentaram incontáveis exames complementares 
que foram pagos com recursos próprios, gerando uma 
despesa de mais de R$ 1.000,00. Após estas etapas, 
restaram cerca de 4.500 candidatos aprovados em 
todas as fases.

Os candidatos excedentes, que ficaram além das 
2.200 vagas previstas no Edital, vêm se mobilizando 
para conseguir a aprovação de mais 1.100 vagas além 
das 2.200 inicialmente previstas no edital do referido 
concurso. Para tanto há previsão legal, ficando somen-
te condicionado à inclusão da verba necessária no 
Orçamento da União pelo Ministro do Planejamento, 
Orçamento e Gestão.

O dispositivo em que se embasa o Movimento é 
a Portaria Nº 450/2002 do Ministério do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, que traz em seu artigo 14º 
o seguinte texto: “Durante o período de validade do 
concurso público, o Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão poderá autorizar a nomeação ou 

contratação de candidatos classificados e não con-
vocados, até o limite de cinqüenta por cento a mais 
do quantitativo original de vagas”. Aplicando-se este 
dispositivo no referido concurso teríamos mais 1.100 
candidatos convocados além dos 2.200 inicialmente 
previstos, totalizando 3.300.

É notória e calamitosa a situação de abandono 
em que se encontram as estradas e rodovias federais 
hoje em dia, especialmente pelo flagrante problema 
da falta de efetivo da corporação que necessita pa-
trulhar os mais de 55.000Km de extensão da malha 
rodoviária federal.

Certo de sua ciência do problema e do anseio 
de se aumentar o efetivo, solicitamos as providências 
necessárias para a convocação dos 3.300 candidatos 
aprovados nesse concurso.

Justificação

Solicito esclarecimentos e providências a fim de 
fazer valer a Portaria número 450/2002 do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Sala das Sessões, 8 de junho de 2004. – Depu-
tada Luciana Genro, P-SOL/RS.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,     2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
to.r

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em   8-7-2004. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.986, DE 2004 
(Do Sr. Rubinelli)

Solicita informações ao Excelentís-
simo Senhor Secretário de Comunicação 
do Governo e Gestão Estratégica, Senhor 
Luiz Gushiken.

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

Federal, e art. 116 do Regimento Interno da Câmara 
dos Deputados, requeiro que sejam solicitadas ao Se-
nhor Secretário de Comunicação do Governo e Gestão 
Estratégica, as seguintes informações:
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a) Quais as agências de publicidade que atende-
ram o Governo Federal no ano de 2003 incluindo suas 
autarquias com os respectivos contatos?

b) Quais foram as campanhas realizadas no re-
ferido ano, na área federal , inclusive, estatais e au-
tarquias; veículos onde foram publicados e seus res-
pectivos valores.?

c) Qual (is) o(s) critério(s) utilizado(s) para definir 
(rem) os veículos para divulgação?

d) Qual a estratégia do Governo/Secom para 
2004?

Justificação

Considerando que, o discurso de campanha para 
democratizar a distribuição das verbas de publicidade do 
Governo Federal, essas mesmas verbas ainda continu-
am a ser distribuídas maciçamente para alguns poucos 
privilegiados em detrimento de um grande contingente 
de jornais e revistas do interior, de capitais menores e 
de bairros, que em sua maioria jamais receberam um 
só anúncio de qualquer empresa estatal, ministérios 
ou secretarias, apesar de serem da maior importân-
cia para suas comunidades como informativos e como 
registro da história da sua gente, como geradores de 
empregos e como contribuintes de inúmeros impostos 
federais, estaduais e municipais.

O proprietário de jornal ou revista de interior, bair-
ro ou das pequenas capitais, em sua grande maioria, 
são pessoas sérias, honestas e que acima de tudo, 
na maior parte das vezes e com imensas dificuldades, 
colocam seus veículos de comunicação a serviço de 
sua comunidade, sendo respeitados e admirados por 
isso, estando invariavelmente envolvidos com clubes 
de serviços como Rotary, Lions e Panathlons em seus 
municípios, entidades de promoção social, de defesa do 
consumidor, de ética e moral na política, associações 
comerciais, clubes de lojistas, associações esportivas 
e lojas maçônicas, para citarmos somente algumas.

Em São Paulo a administração do Partido dos 
Trabalhadores na Capital tem primado por democratizar 
suas verbas, publicando suas informações em dezenas 
de jornais de bairro e associações que gratuitamente 
chegam a milhares de leitores dessas comunidades, 
demonstrando que essa mídia é sim confiável e acima 
de tudo, eficiente.

Essas informações foram discutidas no Congres-
so da ABRARJ – Associação Brasileira de Revistas e 
Jornais -, em 2002, em São Paulo, e a todos os can-
didatos ao governo de São Paulo e à Presidência da 
República. Somente o PT enviou representantes para 
discutir com os proprietários de jornais presentes a 
chamada “democratização de verbas”, ocasião em 
que o Sr. Luis Marinho e o Vereador Hamilton Lacer-
da, coordenador da Macro Região do ABC reiteraram 

a importância de que a distribuição de verbas para 
publicidade seja feita de forma justa entre os grandes 
e pequenos meios de comunicação.

Desta forma, a fim de saber se de fato está ocor-
rendo a “democratização de verbas” é que solicito as 
informações acima mencionadas.

Sala das Sessões, de junho de 2004. – Deputado 
Rubinelli, PT/SP.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,     2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
tor.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em   8-7-2004. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.987, DE 2004 

(Do Sr. Ciro Nogueira)

Solicita informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Fazenda a respeito do emprésti-
mo contraído pelo Governo do Estado do 
Piauí, junto ao Banco do Brasil, para pa-
gamento do 13º Salários dos funcionários 
estaduais. 

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos do art. 

50, da Constituição Federal e na forma dos arts. 115 
e 116 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, que, ouvida a Mesa, seja solicitada informação 
ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, no sentido de 
esclarecer as condições fixadas para a concessão de 
Empréstimo ao Estado do Piauí, para pagamento do 
13º (décimo terceiro) Salário dos funcionários daque-
la Unidade da Federativa, celebrado em dezembro de 
2003, e se o Estado vem cumprindo com rigor o pa-
gamento das parcelas devidas.

Justificação

A presente proposição tem a finalidade de obter 
esclarecimentos do Sr. Ministro da Fazenda sobre as 
condições exigidas para que o Estado do Piauí, viesse 
a celebrar com o Banco do Brasil, um empréstimo em 
nome do Estado para pagamento do 13º. Salário aos 
funcionários estaduais. Pretendemos com a proposição 
tomar conhecimento das condições de endividamento 
do Estado quanto à natureza da concessão, para que 
esta não recaia sobre a responsabilidade dos funcio-
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nários em caso de inadimplemento do Governo Esta-
dual. Para não se permitir que os funcionários venham 
sacrificar-se com esta obrigação financeira, pela qual 
não contribuíram em nenhum momento para sua exis-
tência e formalização.

Sala das Sessões, 17 de junho de 2004.  – Depu-
tado Ciro Nogueira, PP/PI.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,      2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em   8-7-2004. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.988, DE 2004 

(Da Comissão de Defesa do Consumidor)

Solicita ao Exmo. Sr. Ministro de Esta-
do da Saúde, Humberto Costa, informações 
sobre a identidade e qualidade da água 
“Pure Life”, fabricada e comercializada pela 
Empresa Nestlé.

Senhor Presidente,
Em atendimento à decisão proferida por este Co-

legiado na reunião ordinária realizada em 9 de junho 
de 2004, requeremos a Vossa Excelência, nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 
116 do Regimento Interno desta Casa, que, ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú-
de, no âmbito de seu Ministério à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA, pedido de informações 
sobre a identidade, qualidade e estudos de riscos à 
saúde da água “Pure Life”, desmineralizada, fabricada e 
engarrafada pela Empresa de Águas São Lourenço, do 
grupo Nestlé, com destaque para os pontos a seguir. 

Considerando as normas estabelecidas nas Re-
soluções da ANVISA RDC Nº 54/00 e Nº 309/99:

1) quais as características mínimas de identidade 
e qualidade exigidas por esse órgão, para a comerciali-
zação das águas “Perrier” e “Pure Life” / Nestlé. Enviar 
documento com inteiro teor;

2) enviar o inteiro teor do documento de Estudo 
de Risco à Saúde, ou outro se houver, que autorizou o 
registro de comercialização da água “Pure Life” – que 
é submetida ao processo de desmineralização;

3) quais os sais que são adicionados à água “Pure 
Life”? Relacionar e enviar documento que trata dos sais 
de uso permitido para o padrão alimentício; e

4) enviar os Laudos de Fiscalizações procedidas 
por esse órgão, sobre a qualidade e padrão alimentício 
das referidas águas nos últimos 5 anos.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Depu-
tado Paulo Lima, Presidente.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,    2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, Rela-
tor.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em   8-7-2004. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.989, DE 2004 

(Da Comissão de Defesa do Consumidor)

Solicita à Exma. Sra. Ministra de Es-
tado de Minas e Energia, Dilma Vana Rous-
seff, informações sobre a concessão de 
lavra para exploração das fontes de água 
ferruginosa, pela Empresa de Águas São 
Lourenço/Nestlé, na cidade de São Lou-
renço – MG.

Senhor Presidente,
Em atendimento à decisão proferida por este Co-

legiado na reunião ordinária realizada em 9 de junho 
de 2004, requeremos a Vossa Excelência, nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 
116 do Regimento Interno desta Casa, que, ouvida a 
Mesa, seja encaminhado à Senhora Ministra de Minas 
e Energia, no âmbito de seu Ministério o Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM, pedido de in-
formações sobre a concessão de lavra para exploração 
das fontes de água ferruginosa pela Empresa de Águas 
São Lourenço/Nestlé, na cidade de São Lourenço – MG, 
com destaque para os seguintes pontos: 

1) com base no art. 25 do Código de Águas Mi-
nerais e tendo em vista a necessidade da concessão 
de lavra para as atividades de captação, condução, 
distribuição e aproveitamento das águas, solicito infor-
mar se a Empresa de Águas São Lourenço do Grupo 
Nestlé, desenvolvendo atividades na cidade de São 
Lourenço/MG, possui a concessão de lavra para efei-
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to de exploração de água mineral. Enviar documento 
com inteiro teor;

2) detalhar a área explorada; as diversas etapas 
da lavra de todos os trabalhos e atividades de captação, 
condução, distribuição e aproveitamento das águas; 
e quantas fontes naturais ou artificialmente captadas 
que possuam composição química ou propriedades 
físico-químicas, estão sendo exploradas naquela re-
gião de São Lourenço e adjacências pertencentes ao 
Grupo Nestlé. Enviar documentos com inteiro teor dos 
últimos cinco anos;

3) informar as atividades que podem ser desen-
volvidas de acordo com a autorização de lavra, se 
houver; e

4) fornecer a evolução física de exploração das 
lavras no circuito do sul de Minas nos últimos cinco 
anos e a documentação das fiscalizações realizadas 
por esse órgão.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Depu-
tado Paulo Lima, Presidente.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,        2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.090 , DE 2004 

(Da Comissão de Defesa do Consumidor)

Solicita à Exma. Sra. Ministra de Es-
tado do Meio Ambiente, Marina Silva, in-
formações sobre a explotação de águas 
subterrâneas/fontes de águas ferruginosas, 
realizada pela Empresa de Águas São Lou-
renço, do Grupo Nestlé, na cidade de São 
Lourenço – MG.

Senhor Presidente,
Em atendimento à decisão proferida por este Co-

legiado na reunião ordinária realizada em 9 de junho 
de 2004, requeremos a Vossa Excelência, nos termos 
do art. 50, § 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 
116 do Regimento Interno desta Casa, que, ouvida a 
Mesa, seja encaminhado à Senhora Ministra do Meio 
Ambiente, no âmbito de seu Ministério o Instituto Bra-

sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – IBAMA, pedido de informações sobre 
a explotação de água subterrânea/fontes de águas 
ferruginosas, realizada pela Empresa de Águas São 
Lourenço, do Grupo Nestlé, com destaque para os 
seguintes pontos: 

1) informar se a Empresa de Águas São Lourenço 
do Grupo Nestlé, desenvolvendo atividades de extra-
ção de águas subterrâneas na cidade de São Lourenço 
– MG, possui o registro de Licenciamento de Opera-
ção, o Estudo de Impacto Ambiental, e o Relatório de 
Impacto Ambiental das atividades desenvolvidas nos 
últimos cinco anos;

2) detalhar quantas fontes estão sendo explora-
das e qual a distância entre elas. Enviar documentos 
com inteiro teor;

3) fornecer os laudos de fiscalização realizadas 
pelo órgão ambiental competente nos últimos cinco 
anos, mediante extração irregular do subsolo que tem 
causado danos ao Meio Ambiente;

4) enviar processos existentes de denúncias des-
sa empresa, junto aos órgãos ambientais do Estado 
com inteiro teor; e

5) fornecer relatórios da quantidade de fontes 
que estão inoperantes naquele circuito do sul de Mi-
nas Gerais.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Depu-
tado Paulo Lima, Presidente.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,      2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
N° 1.991, DE 2004 

(Do Sr. Pastor Frankembergen)

Solicito informação ao Sr. Ministro da 
Saúde a respeito do patrocínio dado pelo 
Ministério da Saúde à VII Parada do Orgu-
lho LGTBS, em Brasília.

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

50 da Constituição Federal e na forma do art. 24, inci-
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so V e dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, que, 
ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. 
Ministro da Saúde, no que diz respeito ao patrocínio 
dado pelo Ministério da Saúde para a realização da 
VII Parada do Orgulho LGTBS (lésbicas, gays, tran-
gêneros e bissexuais), em Brasília. Solicito que esse 
Ministério disponibilize o valor do montante gasto no 
patrocínio dessa parada do orgulho LGTBS.

Justificação

O movimento homossexual no Brasil tem ganha-
do a cada dia mais força e ainda conta com o apoio de 
autoridades dos mais variados segmentos sociais.

Enquanto a saúde no Brasil carece de cuidados e 
de mais assistência e nossos hospitais necessitam de 
aparelhos, de profissionais qualificados, de mais leitos 
e de medicamentos para melhor atender aos cidadãos 
brasileiros, campanhas como essa são patrocinadas 
pelo Ministério da Saúde. 

A Saúde vem sendo neglicenciada e temas como 
esse, orgulho gay, que afrontam a família, a moral, a 
ética e os bons costumes são exaltados e até patro-
cinados por esse Ministério que deveria primar pela 
manutenção da moralidade e pela saúde física e men-
tal dos brasileiros. 

Diante dos fatos expostos solicito que seja dis-
ponibilizado, o montante gasto por esse Ministério no 
patrocínio desta parada em detrimento dos gastos 
em saúde.

Sala das Sessões, de junho de 2004. – Deputado 
Pastor Frankembergen, PTB/RR.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,          2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente, 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.992 , DE 2003 

(Do Sr . José Carlos Aleluia)

Solicita informações à Sra. Ministra 
de Estado do Meio Ambiente a respeito da 
ampliação do Parque Nacional Grande Ser-
tão Veredas, criado pelo Decreto no 97.658, 
de 12 de abril de 1989.

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

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, 
ouvida a Mesa, seja encaminhada à Sra. Ministra de 
Estado do Meio Ambiente, Sra. Marina Silva, o presente 
requerimento, para que nos informe sobre a ampliação 
do Parque Nacional Grande Sertão Veredas (Decreto 
de 21 de maio de 2004) :

(a) se foram realizados e concluídos as consultas 
públicas e os estudos técnicos a que se refere o § 2º 
do art. 22 da Lei nº 9.985/2000 previamente a edição 
do Decreto de 21 de maio de 2004. Que procedimen-
tos e mecanismos foram adotados para a realização 
da consulta pública? Quantas foram as reuniões pú-
blicas (art. 5º do Decreto nº 4.340/2002) e em que lo-
calidades foram realizadas? Quantas pessoas foram 
ouvidas acerca da ampliação?

(b) o inteiro teor dos estudos técnicos realizados 
por ocasião da ampliação em questão, bem como os 
responsáveis por sua elaboração. 

(c) os intrumentos utilizados para a veiculação 
adequada das informações (§ 3º do art. 22 da Lei nº 
9.985/2000), fornecendo também cópia de todos os 
dados fornecidos em papel àquela comunidade.

(d) a íntegra (cópia) dos autos do processo admi-
nistrativo de ampliação, instruído com os respectivos 
comprovantes da realização de consultas públicas e 
estudos técnicos.

Justificação

A definição dos limites de Parques Nacionais cons-
titui procedimento bastante delicado, pois, além de inter-
ferir decisivamente no desenvolvimento das regiões em 
que se localizam, impede, caso a unidade de conser-
vação seja de proteção integral, a ingerência humana 
naquela área. Afirma-se que, no caso da ampliação do 
Parque Nacional Grande Sertão Veredas, os requisitos 
legais, em especial os estudos técnicos e as reuniões 
públicas, foram realizados com imperfeições.

Cumpre ao Legislativo, como legítimo represen-
tante da sociedade brasileira, fiscalizar o devido cum-
primento da legislação referente às unidades de con-
servação por parte do Poder Executivo, sobretudo 
em relação à realização das indispensáveis reuniões 
públicas, pois a revogação de decretos que delimitam 
unidades de conservação somente podem ser proce-
didos por lei (cf. Lei nº 9.985/2000).

Desse modo, a bem do exercício eficiente da 
administração pública e do estrito cumprimento da 
legislação ambiental em vigor, cumpre sejam, com a 
urgência que o assunto requer, esclarecidos em deta-
lhe os atos praticados no processo de ampliação do 
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Parque Nacional Grande Sertão Veredas efetivada pelo 
Decreto de 21 de maio de 2004.

Sala das Sessões, 17 de junho de 2003 Depu-
tado José Carlos Aleluia.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,          2004. – Deputado 
Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente, Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004. – 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.993 , DE 2004 

(Do Sr. José Carlos Aleluia)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
das Cidades sobre a transferência volun-
tária de recursos da União aos Estados, e 
dos Estados aos Municípios disposto no 
art. 73, inc. VI, alínea “a” da Lei nº 9.504, de 
30 de setembro de 1997

Senhor Presidente, 
Com fundamento no art. 52, §2º da Constituição 

Federal de 1988 e nos arts. 24, inc. V e §2º, 115, inc. 
I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
solicito a V. Exa. seja encaminhado ao Ministro das 
Cidades, Sr. Olívio Dutra, o seguinte pedido de infor-
mações sobre a transferência voluntária de recursos 
da União aos Estados, e dos Estados aos Municípios 
disposto no art. 73, inc. VI, alínea “a” da Lei nº 9.504, 
de 30 de setembro de 1997:

1. Quantos e quais são os Municípios que pos-
suem convênios regularmente firmados para execu-
ção de obra ou serviço em andamento antes da data 
limite imposta pela alínea “a”, inc. VI, do art. 73 da Lei 
nº 9.502, de 30 de setembro de 1997? 

2. Quantos e quais são os convênios regularmente 
firmados pelos Municípios para execução de obra ou 
serviço em andamento antes da data limite imposta 
pela alínea ‘a’, inc. VI do art. 73 da Lei nº 9.502, de 30 
de setembro de 1997? 

3. Quantos e quais são os Municípios que pos-
suem contratos regularmente firmados para execução 
de obra ou serviço em andamento antes da data limi-
te imposta pela alínea “a”, inc. VI do art. 73 da Lei nº 
9.502, de 30 de setembro de 1997?

4. Quantos e quais são os contratos regularmen-
te firmados pelo Município para execução de obra ou 
serviço em andamento antes da data limite imposta 
pela alínea “a”, inc. VI do art. 73 da Lei nº 9.502, de 
30 de setembro de 1997?

5. Quantos e quais são os Municípios que pos-
suem cronograma prefixado para a execução de obra 
ou serviço em andamento, antes da data limite imposta 
pela alínea “a”, inc. VI do art. 73 da Lei nº 9.502, de 30 
de setembro de 1997?

6. Quantos e quais são os Municípios que possuem 
convênios ou contratos regularmente firmados para execu-
ção de obra ou serviço em andamento fisicamente verifi-
cados, antes da data limite imposta pela alínea “a”, inc. VI 
do art. 73 da Lei nº 9.502, de 30 de setembro de 1997?

7. Quantos e quais são os convênios ou contra-
tos regularmente firmados pelo Município para exe-
cução de obra ou serviço em andamento fisicamente 
verificados, antes da data limite imposta pela alínea 
“a”, inc. VI do art. 73 da Lei nº 9.502, de 30 de setem-
bro de 1997?

8. Quantos e quais são os Municípios que possuem 
convênios ou contratos regularmente firmados para execu-
ção de obra ou serviço em andamento e com cronograma 
prefixado que não se encontram fisicamente verificáveis, 
antes da data limite imposta pela alínea “a”, inc. VI do art. 
73 da Lei nº 9.502, de 30 de setembro de 1997?

9. Quantos e quais são os convênios ou contra-
tos regularmente firmados para execução de obra ou 
serviço em andamento e com cronograma prefixado 
que não se encontram fisicamente verificáveis, antes 
da data limite imposta pela alínea “a”, inc. VI do art. 73 
da Lei nº 9.502, de 30 de setembro de 1997?

10. Há transferência voluntária de recursos da 
União aos Estados e dos Estados aos Municípios que 
possuem convênios regularmente firmados para exe-
cução de obra ou serviço em andamento que não se 
encontram fisicamente verificáveis, antes da data limite 
imposta pela alínea “a”, inc. VI do art. 73 da Lei nº 9.502, 
de 30 de setembro de 1997, em flagrante violação ao 
referido dispositivo legal e ao Aviso Circular nº 6, de 22 
de julho de 1998 do então Senhor Presidente da Repú-
blica? Qual o montante desses recursos? Quais são as 
obras beneficiadas por essas transferências? 

Justificação

Tendo em vista a publicação no Diário Oficial da 
União, Seção 1, nº 91, de 13 de maio de 2004, do Parecer 
nº AC – 12, de 11 de maio de 2004, do Advogado Geral 
da União, Min. Alvaro Augusto Ribeiro Costa, que adota, 
para os fins do art. 41 da Lei Complementar nº 73, de 10 
de fevereiro de 1993, o Parecer nº AGU/MC-02-04, de 26 
de abril de 2004, do Consultor-Geral da União Dr. Manoel 
Lauro Volkmer de Castilho, aprovado pelo Presidente da 
República em 11 de maio de 2004 que adota interpreta-
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ção que permite a transferência voluntária de recursos 
da União aos Municípios destinados a cumprir obrigação 
formal preexistente para execução de obra ou serviço em 
andamento com cronograma prefixado, ainda que não 
estejam em andamento fisicamente verificável.

A Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 é en-
fática ao estabelecer em seu art. 73, inc. VI, alínea “a” 
que: “Art. 73. São proibidas aos agentes públicos servi-
dores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a 
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos 
eleitorais: VI – nos três meses que antecedem ao pleito: 
a) realizar transferência voluntária de recursos da União 
aos Estados, e dos Estados aos Municípios, sob pena 
de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos 
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para 
execução de obra ou serviço em andamento e com cro-
nograma prefixado, e os destinados a atender situações 
de emergência e de calamidade pública.” 

Todavia, o Parecer nº AGU/MC 02/04 do Consultor 
Geral da União Dr. Manoel Lauro Volkmer de Castilho é 
expresso ao declarar que: “a interpretação que parece 
mais correta é a que tolera a possibilidade de obras 
ou serviços que, conquanto regulares e obedientes ao 
cronograma estabelecido, ainda não estejam em an-
damento fisicamente verificável na data limite para as 
transferências voluntárias de que trata o art. 73, VI, letra 
‘a’, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997”. 

Nesse sentido o Parecer nº AGU/MC 02/04 viola 
flagrantemente o disposto no art. 73, VI, letra ‘a’ da Lei 
nº 9.504/97 sendo manifestamente ilegal. O referido pa-
recer também afronta o Aviso Circular nº 6, de julho de 
1998, expedido por ordem do estão Senhor Presidente 
da República que estabelecem que as transferências 
voluntárias permitidas em ano eleitoral seriam apenas 
as que estivesses acobertadas por convênio ou contra-
to regularmente firmados antes da data limite (90 dias 
antes do pleito) e para execução de obra ou serviço em 
andamento e com cronograma prefixado, considerados 
estes como obras ou serviços fisicamente verificados.

A adoção do Parecer nº AGU/MC 02/04 que permite 
a transferência voluntária de recursos da União para os 
Municípios para execução de obra ou serviço, regularmente 
firmados só que ainda não executados fisicamente além 
de ferir a alínea ‘a’ do inc. VI do art. 73 da Lei nº 9.504/97 
gera graves conseqüências políticas, precipuamente, no 
que se refere ao controle desses contratos e convênios. 

O presente requerimento de informações observa 
ao disposto no artigo 116, inciso II, alínea “b”.

Sala das Sessões, em de de 2004, Deputado 
José Carlos Aleluia, Líder do PFL

Despacho

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

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

Primeira Vice-Presidência,             2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 1.994 , DE 2004 
(Do Sr. Anselmo)

Solicita informação ao Ministério do 
Trabalho e Emprego sobre o Plano Nacional 
de Formação – PLANFOR e o Plano Nacio-
nal de Qualificação – PNQ.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência, 

ouvida a Mesa, sejam solicitas as seguintes informações 
ao Ministro do Trabalho e Emprego sobre o Plano Nacional 
de Formação e o Plano Nacional de Qualificação:

1) Se esse Ministério efetuou repasses de recur-
sos financeiros, oriundos do Planfor ou do PNQ, ao 
Sistema Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, 
nos anos de 2002 a 2004. 

2) Na hipótese de ter havido repasses, informar 
também:

a) os montantes liberados e a finalidade;
b) se essa entidade está sob processo de To-

mada de Contas Especial, devido a irregularidade na 
prestação de contas;

c) se há determinação judicial ou da Secretaria Fe-
deral de Controle ou do Tribunal de Contas para suspen-
são de repasses, discriminando-as e informando o valor 
respectivo.

Justificação

A exemplo do extinto Planfor, o Plano Nacional 
de Qualificação tem grande relevância na política 
de qualificação dos trabalhadores brasileiros, na 
perspectiva da sua inserção competitiva no mer-
cado de trabalho.

É de grande importância que esta Casa acompanhe 
a implementação dos referidos Planos, com vistas a asse-
gurar que seus objetivos e metas sejam atingidos.

Além disso, é importante conhecer eventuais 
aplicações de recursos desses programas pela en-
tidade SENAR, no período de 2002 a 2004, a fim 
de dirimir toda e qualquer dúvida sobre a lisura no 
uso de recursos públicos por esta entidade.

Sala das sessões, em 22 de maio de 2004 Anselmo 
de Jesus Deputado Federal – PT/RO.
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Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,                    2004. 
– Deputado Inocêncio Oliveira, Primeiro Vice-Presi-
dente Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 1.995, DE 2004. 

( Dos Srs. José Carlos Araújo e Júlio César)

Solicita Informações ao Sr. Ministro de 
Estado da Justiça sobre processo em anda-
mento no CADE, que trata da participação 
da Telecom Itália no controle acionário da 
Brasil Telecom.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Fe-

deral e nos arts. 24, inciso V e § 2º, 115 , inciso I, e 
116, do Regimento Interno, solicito a V. Exa seja en-
caminhado ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Es-
tado da Justiça o Pedido de Informação que formulo 
a seguir.

A imprensa vem divulgando matérias, informan-
do que o Conselho Administrativo de Direito Econômi-
co (CADE) poderá rever sua posição sobre o veto ao 
possível retorno da empresa Telecom Itália ao controle 
acionário da Brasil Telecom, ao pretender decidir, em 
breve, sobre o mérito da medida cautelar impetrada no 
conflito que se arrasta desde agosto de 2002, objeto de 
processo em exame no âmbito daquele Conselho. 

Tal processo já teria sido instruído com pareceres 
emanados da Secretaria de Direito Econômico do Mi-
nistério da Justiça, da Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda, da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), da ANATEL e do Ministério 
Público, além de várias outras ações. A Associação Na-
cional de Investidores do Mercado de Capital (ANIMEC) 
também teria apresentado a posição dos acionistas 
minoritários quanto à matéria em questão.

Fundamentamos o presente requerimento nos 
seguintes argumentos.

Em agosto de 2002, a Telecom Itália vendeu parte 
das ações ordinárias que detinha da controladora da 
Brasil Telecom, reduzindo a sua participação no capital 
votante da companhia de 37, 29% para 19%, saindo, 
assim, do controle da Brasil Telecom. 

Esta foi a alternativa encontrada pelo Grupo Italia-
no, em cumprimento à legislação brasileira , para que 
sua controladora pudesse explorar licenças do Serviço 
Móvel Pessoal (SMP) adquiridas em 2001.

Após uma série de desdobramentos, a Brasil Te-
lecom conseguiu atender as metas de universalização 
exigidas para 2003, recebendo o certificado da Anatel. 
Posteriormente, foi autorizada a oferecer serviços de 
telefonia móvel em sua área de atuação e de telefonia 
fixa de longa distância em todo o território nacional.

Em razão deste e de outros fatores, a Telecom 
Itália sentiu-se no direito de exigir que a Brasil Telecom 
devolvesse as licenças de telefonia móvel que havia 
adquirido, pretendendo, assim, o grupo Italiano voltar 
ao controle da operadora brasileira de telefonia. Com 
este objetivo, ajuizou, em janeiro deste ano, Ação na 
4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Paralelamente, a ANIMEC, associação que re-
presenta os investidores minoritários das empresas 
brasileiras de capital aberto, ingressou na Ação como 
parte interessada, representando mais de 80% do pú-
blico investidor. Argumentou que a volta da Telecom 
Itália ao controle da Brasil Telecom seria prejudicial à 
companhia e, portanto, a maioria de seus acionistas.

Em 17 de março, O CADE concedeu medida caute-
lar solicitada pela ANIMEC e vetou o retorno da Telecom 
Itália ao controle da Brasil Telecom, em decisão unânime 
de seus conselheiros.

Consta que a Secretaria de Acompanhamento 
Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE) teria re-
comendado ao CADE a concessão da medida cautelar 
pleiteada pela ANIMEC.

Em 18 de março de 2004, a Telecom Itália reagiu à 
decisão do CADE, divulgando nota à imprensa em que 
manifestou a sua disposição de continuar defendendo o 
seu retorno ao bloco de controle da Brasil Telecom.

Segundo notícias mais recentes, o CADE estaria 
prestes a julgar o mérito da medida cautelar, consideran-
do que o processo já teria sido instruído com pareceres 
da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça, da Secretaria de Acompanhamento Econômi-
co do Ministério da Fazenda, da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), da ANATEL e do Ministério Público. 
Sobre o assunto, já teriam sido realizadas reuniões com 
a participação de representantes dessas Secretarias, do 
Ministério da Fazenda, de Conselheiros do CADE e do 
Presidente da Anatel, para avaliar os aspectos regulató-
rios, concorrenciais e privados envolvidos.

Há informações também de que a Anatel e o Mi-
nistério Público teriam se manifestado favoravelmente à 
volta da Telecom Itália ao controle da Brasil Telecom. 
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O relator do processo no CADE teria declarado 
existirem elementos novos no processo apresentados 
pelas empresas e pela Anatel.

Levando-se em conta as circunstâncias que envol-
vem a questão e as implicações decorrentes da deci-
são de mérito a ser adotada, para o mercado acionário 
e o funcionamento do setor de telecomunicações no 
Brasil, julgamos oportuno que sejam esclarecidos os 
questionamentos que formulamos a seguir, bem como 
enviadas cópias dos documentos que apontamos.

1- Quais foram os indícios, evidências e funda-
mentos, detectados nas operações realizadas pelas 
empresas citadas, que embasaram a abertura do pro-
cesso, o seu exame e manifestação formal por parte 
desse Colegiado, considerando tratar-se em princípio 
de uma questão societária envolvendo duas empresas 
privadas? Quais os aspectos concorrenciais levados 
em conta e a caracterização de possível ocorrência 
de crimes contra à ordem econômica, tributária e às 
relações de mercado, no caso?

2 – Quais as diligências e ações realizadas pelo 
CADE, ou pela Secretaria de Direito Econômico, visan-
do à instrução do processo e os resultados alcançados, 
em termos de informações e pareceres emanados de 
todos as partes intervenientes?

3 – Remeter cópia de inteiro teor de todas as 
peças e informações que compõem o processo e irão 
instruir o seu julgamento. 

4 – Qual a data provável para julgamento da 
lide?

O atendimento aos itens anteriores se mantém 
válido mesmo se o presente requerimento vier a ser 
recebido após julgamento do processo. Neste caso, 
solicita-se acrescentar o voto emanado de cada con-
selheiro.

Sala da Sessões, 23 de junho de 2004. – José 
Carlos Araújo Júlio César Deputado Federal Depu-
tado Federal.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,          2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 N° 1.996, DE 2004 
(Do Sr Feu Rosa )

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
sobre excedente de estoque da produção 
de Café.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Consti-

tuição Federal, e nos arts. 115 e 116 do Regimento 
Interno requeiro que, ouvida a Mesa, sejam solici-
tadas informações ao Sr. Ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento sobre a quantidade (em 
sacas), qualidade e os custos com armazenamento 
feito em instalações pagas pelo governo federal. 

Justificação

Como estamos avançando a nossa produção de 
grãos, e a cada ano bate-se um recorde de produção, 
aumentando o volume de agronegócios e por conseqü-
ência o percentual do produto interno bruto brasileiro.

Gostaria de obter dados sobre essa estocagem 
de café em que o governo arca com as despesas, e 
que certamente se alguns procedimentos técnicos 
forem efetuados, o produto poderá ser aproveitado e 
comercializado, gerando lucros e isentando o governo 
federal desses custos. 

Sala das Sessões,  de          de 2004. –  Depu-
tado Feu Rosa Relator.

Despacho 

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

Primeira Vice-Presidência,         2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.997, DE 2004 

(Do Senhor Moreira Franco)

Solicita ao Ministério de Minas e Ener-
gia informações sobre a contratação de 
plataformas para a Petrobras.

Senhor Presidente,
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Com fundamento no artigo 50, § 2º, da Constituição 
Federal, e nos artigos 115, inciso I e 116, do Regimento 
Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado à 
Ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, o seguinte 
pedido de informações referentes à contratação de pla-
taformas para a Petrobras:

Para o contrato de construção/interligação e ins-
talação dos módulos da Plataforma de Rebombeio 
Autônomo (PRA-1):

O nome da empresa, com endereço de sua sede, 
que promoveu a licitação;

A modalidade de licitação adotada e o número do 
processo licitatório;

O local de entrega das propostas;
A língua utilizada nos documentos de licitação;
As empresas que foram convidadas a apresentar 

propostas e o seu critério de escolha;
O nome dos profissionais envolvidos no processo 

licitatório;
Dentro do princípio da Publicidade, informar a data 

e o número do Diário Oficial e jornais de grande circula-
ção onde foram publicadas:

7.1 A abertura do processo licitatório;
7.2 A qualificação técnica das propostas;
7.3 A relação de preços das propostas;
7.4 O cancelamento do processo licitatório;
7.5 O início do processo de negociação;
7.6 Os preços finais do processo de negociação de 

todos os proponentes.
A cópia de documentos (cartas e atas) como a teste 

de recebimento ou conhecimento onde a empresa que 
apresentou a menor proposta no processo de licitação, 
Mauá Jurong, é formalmente:

8.1 Chamada para a Negociação Comercial;
8.2 Informada de que é desqualificada tecnica-

mente;
8.3 Informada de que o vencedor da negociação é 

outro consórcio;
8.4 Recebe prazo para recursos.
A quem pertence o Canteiro de obras de São Ro-

que de Paraguaçú, na Bahia?
Existiu, durante a licitação que foi cancelada, nos 

critérios do edital, o oferecimento do uso do canteiro de 
São Roque de Paraguaçú? O seu uso era permitido na 
licitação?

Qual o aluguel que será cobrado às empre-
sas que serão contratadas para as obras da PRA-1 
pelo uso do canteiro de São Roque de Paraguaçú 
pertencente a Petrobras? 

Como esse valor de aluguel é contabilizado no 
critério de comparação de preços?

O canteiro de São Roque de Paraguaçú atualmen-
te está com quantos profissionais já qualificados e tra-
balhando?

Quais os impostos estaduais incidentes no con-
trato para construção, instalação e interligação destas 
plataformas?

Quais os incentivos ofertados pelos Estados (RJ e 
BA), e as datas e os documentos (cópias) que formaliza-
ram estas ofertas? Como estes foram considerados?

Qual a data e reunião que o Conselho de Adminis-
tração da Petrobras aprovou o processo e o final da ne-
gociação da contratação das obras? Fornecer cópia da 
ata do Conselho;

Qual o documento (correspondência) e/ou a ata 
(cópia) como a teste de recebimento das empresas em 
que são formalizados os pedidos de preço, conforme 
publicado na Imprensa dos “Seguros” e “Serviços Adicio-
nais” a todos os envolvidos no processo de negociação? 
Apresentar os documentos que indiquem que a fase de 
negociação foi realizada com todos os licitantes ou que 
estes tenham desistido de continuar do certame;

Definir o que são “Serviços Adicionais”. Por que tais 
serviços não estão no escopo do contrato?

Confirmar se houve a oferta pelo consórcio que 
executaria obras no Rio de Janeiro do preço de 884 mi-
lhões de reais;

Qual o valor total do contrato que foi assinado 
com o Consórcio que executaria obras no canteiro na 
Bahia, detalhando (separando) os preços em: cons-
trução, interligação, instalação, e transporte até o Rio 
de Janeiro onde será instalada a plataforma, seguros, 
serviços adicionais, impostos estaduais a serem pagos 
na Bahia e no Rio de Janeiro? Qual o documento em 
que tal proposta é formalizada pelo Consórcio vence-
dor? Apresentar o mesmo detalhamento para a pro-
posta da empresa que executaria no Rio de Janeiro e 
o documento em que ela formaliza tal proposta;

Quando foi iniciada a licitação e as datas de: en-
trega de propostas, habilitação técnica, abertura de 
preços, cancelamento da licitação, início do processo 
de negociação?

Informar qual o documento onde a Petrobras 
informa às empresas para considerarem durante a 
negociação a oferta de redução tributária feita pelo 
Governo do Estado do Rio de Janeiro;

Fornecer documento ou publicação em Diário Ofi-
cial onde todas as empresas tomam conhecimento dos 
preços finais após a finalização da Negociação;

Fornecer documento e cópia da Licença de Opera-
ção Ambiental (LO) ou Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) que indique que o canteiro esteja regularizado 
para a construção de plataformas como a PRA-1;
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Fornecer cópia do edital de licitação para a con-
tratação da construção/interligação e instalação dos 
módulos da Plataforma PRA-1;

Informar nos últimos 5 anos quais obras de pla-
taformas e módulos de plataformas que foram reali-
zadas para a Petrobras no canteiro de São Roque de 
Paraguaçú na Bahia e as obras realizadas nos diversos 
canteiros da empresa Mauá Jurong em Niterói.

Para a Reforma da Plataforma P 34:
27. O nome da empresa, com endereço de sua 

sede, que promoveu a licitação;
28. A modalidade de licitação adotada e o número 

do processo de licitatório;
29. O local de entrega das propostas;
30. A língua utilizada nos documentos de licitação;
31. Informar quais as razões que levaram execu-

tar tais serviços na Plataforma;
32. Informar as empresas que foram convidadas 

a apresentar propostas e o seu critério de escolha;
33. Informar porque não foram e se foram, o docu-

mento onde são convidadas e declinam, as seguintes 
empresas localizadas no Estado do Rio de Janeiro, que 
tem experiência em obras deste tipo e que poderiam 
ampliar o processo competitivo: Estaleiro Brasfels (An-
gra), Estaleiro SRD (Angra), Estaleiro Renave (Niterói), 
Estaleiro Ultratec (Niterói), Estaleiro Aker /Promar (Ni-
terói), Estaleiro Sermetal (Caju) e Estaleiro Eisa (Ilha 
do Governador);

34. O nome dos profissionais envolvidos no pro-
cesso licitatório;

35. Dentro do princípio da Publicidade, informar 
a data e o número do Diário Oficial e jornais de grande 
circulação onde foram publicadas:

35.1 A abertura do processo licitatório;
35.2 A qualificação técnica das propostas;
35.3 A relação de preços das propostas;
35.4 Os preços finais de todos os proponentes.
36. Fornecer documento e cópia da Licença de 

Operação Ambiental (LO) ou Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) que indique que o canteiro Porto de Vitória 
estivesse na ocasião da licitação regularizado ambiental-
mente para a construção de plataformas como a P34;

37. Fornecer cópia do edital de licitação para a 
reforma da Plataforma P34;

38. Informar quais as obras de reforma e cons-
trução de navios ou plataformas que a empresa GDK 
fez nos últimos 10 anos? Anexar os atestados destas 
obras pela Anotação de Responsabilidade Técnica do 
(ART) CREA;

39. Informar nome e curriculum dos responsáveis 
técnicos apresentados na proposta da Empresa GDK;

40. Informar na data da proposta o quantitativo 
de profissionais com experiência em obras de cons-

trução e reparo naval que estavam já mobilizados pela 
empresa GDK ou em outras obras de complexidade 
equivalente em execução no Porto de Vitória;

41. Informar se a empresa possui instalação pró-
pria para a realização de obras de reformas de navios 
e plataformas tal qual a P34;

42. Informar se houve apresentação de “planilha de 
preços” em versão diferente do que estabelecia as circu-
lares e o edital. Existia algum item do edital que permitia 
apresentar versões diferentes de “Planilha de Preços”;

43. Informar se os licitantes colocaram “Recurso 
Administrativo” quanto a troca de planilhas de preços 
e outros recursos quanto a habilitações técnicas e de 
instalações? Caso tenham apresentar cópia dos Re-
cursos e as respostas destes.

Justificação

Tendo em vista as recentes matérias publicadas 
nos jornais de grande circulação nacional no tocante 
à contratação de plataformas para a Petrobras, com 
assinatura de contratos no Palácio do Planalto em 
17 de junho de 2004, e diante da necessidade da 
verificação do atendimento aos princípios básicos 
constantes do artigo 37 da Constituição Federal, e 
principalmente pelo tratamento negativo que o Estado 
do Rio de Janeiro possa ter tido nestes processos, é 
que elaboramos e encaminhamos nos termos Cons-
titucionais e Regimentais o presente requerimento 
de informações.

Solicito o encaminhamento das informações aci-
ma requeridas devidamente indexadas, conforme a 
itemização deste requerimento. No mesmo instante, 
como tomamos conhecimento através da imprensa, por 
informações da própria Petrobras, que tais processos 
serão submetidos a auditoria do Tribunal de Contas da 
União, estaremos encaminhando solicitação de infor-
mações, com o mesmo teor, àquela Egrégia Corte.

Sala das Sessões, em de de 2004. Deputado 
Moreira Franco.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,           2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES  
Nº 1.998 , DE 2004 

(Do Sr. Joaquim Francisco)

Solicita informações sobre políticas e 
ações para a expansão e desenvolvimento 
da educação superior no País. 

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui-

ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116, inciso II, 
do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja 
encaminhado ao Senhor Ministro de Estado da Edu-
cação o seguinte pedido de informações:

A expansão e a democratização do acesso à 
educação superior, especialmente para os brasileiros 
pertencentes às camadas economicamente menos 
favorecidas da população, constitui um imperativo so-
cial e requisito indispensável para o desenvolvimento 
sustentado do país. Ao mesmo tempo, é indispensável 
a implementação de ações que tenham por objetivo 
a garantia e a elevação da qualidade. Dentro desse 
quadro, indaga-se:

1. Que políticas e ações está o Ministério da Edu-
cação desenvolvendo para ampliar o número de vagas 
nos cursos de graduação oferecidos pelas instituições 
de ensino superior mantidas pela União, especialmente 
no turno noturno?

2. Que ações de atendimento e suporte aos es-
tudantes economicamente carentes está o Ministério 
da Educação implementando, não apenas no que con-
cerne a financiamento para pagamento de encargos 
educacionais, mas também com relação a custeio de 
material didático e outros meios indispensáveis a uma 
formação de qualidade?

3. Que ações o Ministério da Educação está 
desenvolvendo para fortalecer e expandir a pós-gra-
duação stricto sensu , particularmente no âmbito das 
instituições federais de ensino superior?

4. Que ações está o Ministério da Educação im-
plementando para fortalecer a qualidade da formação 
em nível de graduação, fomentando a dedicação inte-
gral dos estudantes a seus cursos? 

Sala das Sessões,  de de 2004. Deputado Joa-
quim Francisco.

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,            2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 1.999, DE 2004 

(Da Comissão Externa Enchentes no Nordeste)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
dos Transportes sobre o montante dos re-
cursos da CIDE combustíveis já repassados 
aos Estados da região Nordeste.

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

Federal, e nos arts. 24, inciso V, 115, inciso I, e 116 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a 
Vossa Excelência que, ouvida a mesa, seja encaminha-
do ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes, o seguinte 
pedido de informações.

Devido às fortes chuvas que atingiram grande parte 
do Brasil nos meses de janeiro e fevereiro de 2004, e em 
especial a região Nordeste, causando sérios danos às infra-
estruturas de transportes federal, estaduais e municipais, 
uma das medidas anunciadas pelo Poder Executivo para 
minimizar as conseqüências das enchentes foi a liberação 
antecipada, pela União, de parcelas da chamada CIDE 
combustíveis, que caberiam aos Estados.

Desse modo, os Estados disporiam de alguns re-
cursos para realizar as obras de caráter emergencial na 
infra-estrutura de transporte estadual, bem como os Mu-
nicípios, na municipal, tão logo lhes fosse repassado o 
percentual que lhes cabia.

Visando propiciar um melhor acompanhamento do 
Poder Legislativo, em especial dos membros da Comis-
são Externa Enchentes no Nordeste, no que se refere à 
efetiva distribuição dos recursos da CIDE aos Estados e, 
posteriormente, destes para os Municípios, julgamos ne-
cessário contar com os seguintes esclarecimentos:

1. qual o montante de recursos efetivamente trans-
ferido pela União a cada Estado da região Nordeste; e

2. em que datas ocorreram e qual o volume fi-
nanceiro de cada uma das transferências citadas no 
item anterior.

Sala das Sessões, de           de 2004. – Deputado 
Inaldo Leitão (Coordenador da Comissão)

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,        2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relato.r
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Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.000 , DE 2004 

(Do Sr. Inaldo Leitão)

Solicita informações ao Sr. Ministro da 
Integração Nacional sobre o quantitativo de 
recursos já efetivamente liberados para a 
reconstrução de casas atingidas pelas en-
chentes na região Nordeste.

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

Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, 115, inciso I, e 
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 
solicito a Vossa Excelência que, ouvida a mesa, seja 
encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Integração 
Nacional, o seguinte pedido de informações.

Com o objetivo de monitorar a distribuição de 
recursos, bem como os trabalhos de reconstrução de 
moradias destruídas ou danificadas em conseqüência 
das fortes chuvas que atingiram a região Nordeste 
nos meses de janeiro a março de 2004, julgamos ne-
cessário que esta Casa, em especial os membros da 
Comissão Externa Enchentes no Nordeste, conte com 
os seguintes esclarecimentos de V. Exª:

3. qual o montante de recursos efetivamente li-
berado para a reconstrução de casas destruídas ou 
danificadas na região Nordeste;

4. qual o quantitativo de recursos liberado por 
Estado e por Município;

5. qual o número de moradias a serem recons-
truídas por Estado e por Município;

6. que procedimentos faltam ser cumpridos para 
que se ultime a liberação total dos recursos que por-
ventura ainda não tenham chegado a sua destinação 
final.

Sala das Sessões, em de de 2004. Deputado 
Inaldo Leitão (Coordenador da Comissão)

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,  2004. – Deputado Ino-
cêncio Oliveira Primeiro Vice- Presidente, Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 2.002, DE 2004 

(Do Sr. Jovino Cândido)

Solicita informações ao senhor Mi-
nistro da Educação sobre o Programa de 
Expansão da Educação Profissional – PRO-
EP.

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

tuição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regi-
mento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
as seguintes informações, ao Sr. Ministro da Educação, 
sobre o Programa de Expansão da Educação Profis-
sional – PROEP:

a) Qual o montante de recursos alocados no Pro-
grama de Expansão da Educação Profissional – PROEP 
nos anos de 2002, 2003 e 2004 e qual o total previsto e 
executado em cada um desses anos, discriminados por 
unidades da federação e entidades sindicais;

b) Quais os critérios utilizados para a destinação 
dos recursos do PROEP;

c) Se existem unidades da federação e/ou en-
tidades que se encontrem sob processo de Tomada 
de Contas Especial, em virtude da não aprovação de 
prestação de contas;

d) Se existem obras paralisadas para construção 
de escolas profissionais no estado de São Paulo, em 
virtude da falta de autorização para licitação, discrimi-
nando-as e justificando a fundamentação para tanto;

e) Se há determinação judicial da Secretaria Federal 
de Controle ou do Tribunal de Contas da União para sus-
pensão do repasse de recursos para alguma unidade da 
federação ou entidade, discriminando-as e informando o 
valor respectivo;

f) Quais são os valores solicitados, a título de con-
trapartida, das entidades e unidades da federação.

Justificação

O bom funcionamento, do Programa de Expansão 
da Educação Profissional, é de fundamental importân-
cia para que o trabalhador brasileiro seja qualificado 
para entrar no mercado de trabalho.

Destarte, é imprescindível, que essa Casa, acom-
panhe o andamento do referido Programa, com vistas 
a verificar se as atividades que vem desempenhando 
tem alcançado os objetivos propostos. 

É importante, também, que se tenha ciência acer-
ca das atividades realizadas nos anos de 2002 e 2003, 
bem como conhecimento se as unidades da federação 
e entidades desempenharam suas atividades a con-
tento, e se receberam o repasse dos recursos para as 
atividades que comprometeram-se realizar.

Sala das Sessões, de junho de 2004. – Deputado 
Jovino Cândido (PV-SP).
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Despacho 

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

Primeira Vice-Presidência,         2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 2.003, DE 2004. 

(Do Sr. Paes Landim)

Requer do Excelentíssimo Senhor Mi-
nistro da Fazenda, informações da Superin-
tendência de Seguros Privados – SUSEP, 
acerca do DPVAT.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos no art. 

50 da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 
e 116, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, que, ouvida a Mesa, seja requerido ao Exce-
lentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda que 
através da SUSEP preste as informações a seguir 
discriminadas:

1. Quais as Seguradoras que emitiram DPVAT 
de ônibus nos últimos 05 (cinco) anos?

2. Dessas Seguradoras, qual a quantidade de 
bilhete por seguradora?

3. Qual o volume de prêmio emitido por Seguradora 
nos últimos 05 (cinco) anos, especificado ano a ano?

Justificação

É sabido, e temos visto que há inúmeras infor-
mações de um grande número de sonegação e abs-
tração da verdadeira quantidade de DPVAT’s emiti-
dos, como também uma significativa subtração dos 
recursos estipulados para o Sistema Único de Saúde 
– SUS, proveniente do referido seguro, onde há uma 
verdadeira disparidade entre seguradoras e empresas 
de ônibus.

Sala das Sessões, de de 2004. – Deputado Paes 
Landim

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,        2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO  
Nº 2.004, DE 2004 

(Do Sr. Deputado Eduardo Paes)

Solicita informações ao Sr. Ministro 
da Defesa a respeito da carreira dos Cabos 
da Aeronáutica.

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

tituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Re-
gimento Interno, que ouvida a Mesa, sejam solicitadas 
informações ao Sr. Ministro da Defesa, a respeito da 
carreira dos Cabos da Aeronáutica.

A Administração da Aeronáutica criou um Estágio 
visando a promoção de Cabos e Taifeiros, através do 
Regulamento para o Corpo de Pessoal Graduado da 
Aeronáutica, aprovado pelo Decreto n.º 3.690, de l9 
de dezembro de 2.000, cujo requisito singular é o tem-
po de 20 anos na graduação de Cabo para os Cabos 
e l4 anos na graduação de Taifeiro para os Taifeiros, 
conforme dispõe o, Parágrafo 2º do Art. 12 e Parágra-
fo 1º do Art. 44.

Qual a explicação lógica para esta diferença de 
tempo de estágio necessário para a promoção de Ca-
bos e Taifeiros ? 

Como se não bastasse o estabelecimento de 
critérios diferenciados quanto aos requisitos para a 
realização do Estágio, pela forma com que foi feito e a 
posterior promoção, a Administração possibilitou aos 
taifeiros atingirem a graduação de suboficial, na ativa, 
estabelecendo o interstício de 4 em 4 anos.

Quanto ao aspecto da promoção subseqüente o 
Regulamento é omisso no caso dos Cabos, significando, 
assim, que aos Cabos, após atingirem a graduação de 
terceiro-sargento, depois de 20 anos na graduação de 
Cabo, não lhes resta mais nenhuma promoção, acen-
tuando, com isso a “quebra” da hierarquia, pois os tai-
feiros, que eram hierarquicamente subordinados aos 
Cabos, tendo ingressado na vida militar muito tempo 
depois dos mesmos, poderão alcançar a graduação 
de suboficial, enquanto os Cabos, continuarão tercei-
ro-sargento, permitindo, ainda, que taifeiros que reali-
zarem o Estágio mesmo depois dos Cabos venham a 
passar-lhes à frente, após quatro anos.

Existe alguma ação por parte do ministério, no 
sentido de reestruturar a carreira dos Cabos ?

Não seria justo e correto o estabelecimento de 
critérios de promoção para os Cabos semelhantes 
aos dos Taifeiros ?
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A União sustentou que a promoção dos taifeiros, 
com quatorze anos na graduação estava amparada na 
lei de 1961, contudo, esta estabelece prazo de 90 dias 
para a sua regulamentação. 

Foi a regulamentada neste prazo no âmbito da 
Aeronáutica ?

A Administração da Aeronáutica utilizou como 
referência, a Lei de 1961, transcrita acima, para esta-
belecer critérios visando a promoção dos taifeiros, sem 
concurso. O Estatuto dos Militares (Lei 6880/80), que 
regulamenta a hierarquia nas Forças Armadas, entrou 
em vigência no ano de 1980, portanto, 19 (dezenove) 
anos depois da publicação da lei de 1961.

Não seria a hora de estabelecer critérios para 
promover os Cabos, semelhantes aos dos Taifeiros ?

Os critérios para promoção dos Cabos foram esta-
belecidos discricionariamente pela Administração da Ae-
ronáutica, através de um simples Regulamento ?

Justificação

Os Cabos com 20 (vinte) anos na graduação de 
Cabo e taifeiros com 14 (quatorze) anos na graduação 
de taifeiro, realizam o estágio para ascensão funcional 
num mesmo local, mesma sala de aula e freqüência 
conjunta, conforme estabelecem as Normas Regula-
doras do Estágio, que prevêem o mesmo programa, 
inclusive quanto à carga horária que são idênticas, 
mesmo porque, ambos, cabos e taifeiros, estão sendo 
preparados para integrarem a mesma graduação de 
terceiros-sargentos, diferenciando-se os estágios unica-
mente quanto à denominação, que no caso dos Cabos 
denomina-se Quadro Especial de Sargentos (QESA) e 
para os taifeiros, Quadro de Taifeiros (QTA).

O Decreto 3.690/2000 é inconstitucional e incoerente 
com o Estatuto dos Militares (Lei 6880/80) ao conceder 
contagens de tempo distintas para promoção de militares 
em prejuízo de outros hierarquicamente superiores, sem 
nenhum motivo que justificasse tal ato. Merece ser repensa-
do reestruturação e recuperando a carreira dos Cabos. 

Os taifeiros-mores e até mesmo os taifeiros de 
primeira-classe que contavam com apenas 14 anos 
na graduação foram chamados para realizar o estágio, 
tendo sido promovidos ao final do mesmo, enquanto os 
Cabos, a despeito de serem mais antigos em termos 
de hierarquia e terem mais tempo de serviço do que a 
maioria dos taifeiros promovidos a graduação de ter-
ceiro-sargento, são obrigados a aguardar o decurso de 
20 longos anos na graduação de Cabo para completar 
o tempo exigido pelo regulamento supracitado.

Tal situação, desde a promoção dos menciona-
dos taifeiros mores e, principalmente, dos taifeiros de 
primeira-classe à graduação de terceiro-sargento, criou 
um impasse na hierarquia dos mesmos com os Cabos, 
a exemplo, de um taifeiro com 14 anos na graduação, 
que até então era subordinado dos Cabos, realiza o 
estágio, e após concluí-lo, automaticamente é pro-

movido à graduação de terceiro-sargento, passando 
a ser superior hierárquico daqueles que antes eram 
seus superiores (Cabos), não restando outra alterna-
tiva aos Cabos senão cumprir as ordens de seus ex-
subordinados, pois o próprio Regulamento Disciplinar 
da Aeronáutica veda a desobediência, sob pena de 
transgressão, o que tem gerado atritos e desconten-
tamento entre os Cabos.

Ocorre que os Cabos, na maioria das vezes, por 
estarem trabalhando desde a época em que foram pro-
movidos, na mesma Seção, possuem larga experiência 
e acabam tendo que ensinar seus “ex subordinados”, 
então taifeiros, agora superiores, a trabalhar nas suas 
novas atividades administrativas, pois nestas ativida-
des os taifeiros não têm a experiência necessária para 
executarem suas tarefas.

Esta inversão abrupta na ordem hierárquica gera 
enorme constrangimento para os Cabos, todos milita-
res dedicados e preocupados em manter a ordem e 
a disciplina. 

Sala das Sessões, em de de 2004 Deputado 
Eduardo Paes PSDB/RJ

Despacho

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

Primeira Vice-Presidência,       2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
 Nº 2.005, DE 2004 

(Do Senhor Nelson Bornier)

Solicita informações ao Senhor Minis-
tro de Minas e Energia sobre contrato fir-
mado entre a Eletrobrás Termonuclear S/A 
e a empresa Itaú Seguros, com dispensa 
de processo licitatório, conforme denúncia 
publicada no Jornal O Dia, de 29 de junho 
de 2004 .

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

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno, 
solicito a Vossa Excelência que seja encaminhado ao 
Senhor Ministro de Minas e Energia, Pedido de Infor-
mação, para que após solicitação à Eletrobrás Termo-
nuclear S/A, aquela autoridade preste esclarecimentos, 
sobre a contratação da empresa Itaú Seguros para 
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suas apólices de danos materiais e responsabilidade 
civil nas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, sem 
licitação pública, conforme denúncia na publicação do 
Jornal O Dia em 29 de junho de 2004, nos seguintes 
termos:

1 – Que critérios adotou a Eletrobrás Termonucle-
ar S/A para habilitação da empresa Itaú Seguros?

2 – Enviar cópia do contrato firmado entre a Ele-
trobrás Termonuclear S/A e a empresa Itaú Seguros, 
na íntegra;

3 – Enviar cópia de todo processo de contrata-
ção da empresa Itaú Seguros, desde o início, com os 
pareceres que houveram, até sua finalização.

Solicito ainda a remessa ao meu gabinete, de 
relatório constando das especificações dos serviços 
prestados à Eletrobrás Termonuclear S/A, pela Itaú 
Seguros, dos valores correspondentes.

Justificação

No momento em que o governo do Presidente 
Luíz Inácio Lula da Silva tenta combater procedimentos 
pouco recomendáveis no que se relaciona com a pro-
bidade administrativa, com acusações de toda ordem 
e das mais variadas procedências, não é justo que o 
Senhor Ministro de Minas e Energia deixe passar em 
branco a questão da contratação da referida empresa 
sem processo licitatório. Já não basta a malversação 
dos fundos públicos através de administrações muni-
cipais denunciada diariamente através da imprensa. 
É preciso agir, com a urgência que o caso está a exi-
gir, pois não se concebe que, no apagar das luzes, 
alguém queira se aproveitar para inventariar o pouco 
que ainda resta das verbas públicas. Daí as razões 
do presente Requerimento de Informação que espe-
ramos ver aprovado com o valioso apoio dos nossos 
eminentes pares.

Sala das sessões, 29 de junho de 2004. – Nelson 
Bornier Deputado Federal.

Despacho 

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

Primeira Vice-Presidência,         2004. – Depu-
tado Inocêncio Oliveira Primeiro Vice-Presidente 
Relator.

Defiro, “ad referendum” da Mesa.
Em 8-7-2004

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Finda 
a leitura do expediente, passa-se às

IV – BREVES COMUNICAÇÕES
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Mauro Be-

nevides.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, um dos mais concorridos eventos sociais, 
anualmente levado a efeito em Fortaleza, é a tradicional 
Festa da Sereia de Ouro. Ela é patrocinada pelo Grupo 
Edson Queiroz, com o objetivo de realçar a atuação de 4 
personalidades que se destacaram em suas respectivas 
áreas, numa prova de reconhecimento aos inestimáveis 
serviços prestados ao nosso Estado e à sua gente.

Instituída ainda pelo saudoso fundador do porten-
toso complexo empresarial, Edson Queiroz, a magna 
promoção transformou-se em acontecimento de re-
percussão nacional, a ela comparecendo figuras re-
presentativas do mundo oficial e, acentuadamente, da 
sociedade cearense. Essas pessoas prestigiam o jantar 
realizado nos salões do Ideal Clube, com maciça ade-
são, tendo como anfitriã a Sra. Yolanda Vidal Queiroz, 
que dirige, com aprumo e clarividência, a obra iniciada 
pelo saudoso esposo, desaparecido há 23 anos.

Recordo, aliás, com imenso orgulho, que em 1985 
fui galardoado com a expressiva honraria, recebendo-a 
das mãos do então Ministro da Justiça, Senador Paulo 
Brossard, logo depois nomeado para compor o Supre-
mo Tribunal Federal, ali pontificando como uma de suas 
figuras estelares.

No corrente exercício, os agraciados foram o Mi-
nistro das Comunicações, Eunício Lopes de Oliveira; o 
industrial Jorge Parente Frota, Presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado do Ceará, na qual reali-
za profícua administração; o artista Fausto Nilo, cuja 
genial criatividade já lhe garantiu renome em todo o 
País; e o escritor Melquiades Pinto Paiva, que integra 
os quadros do nosso Instituto do Ceará, como meu 
colega naquela vetusta instituição, incumbida de pes-
quisas históricas, geográficas e antropológicas.

O anúncio da escolha foi procedido, ontem, pelo 
Sistema Verdes Mares de Comunicação, merecendo 
aplausos generalizados pelo acerto das indicações 
que, afinal, se concretizaram, dentro de critérios que 
envolveram consulta prévia a todos os sereiados, em 
exercícios pretéritos.

A entrega formal do Troféu Sereia De Ouro ocor-
rerá no dia 24 de setembro, em meio ao tradicional 
brilhantismo de que se há cercado a concorrida pro-
moção, com autoridades e convidados, chancelando 
a elevada outorga, repetida, a cada ano, sempre em 
meio a criteriosa seleção, habitualmente recebida sem 
restrições pela opinião pública cearense.

Antes da festividade, a TV Verdes Mares e o Di-
ário do Nordeste divulgarão retrospectiva da vida de 
cada um dos apontados, permitindo que se conheçam 
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amplamente as suas respectivas atividades e a sua 
ressonância nos cenários regional e nacional.

Tanto o Ministro e Deputado Eunício Oliveira, 
como os seus pares na outorga de setembro vindouro 
já expressaram a sua alegria diante da distinção, o que 
lhes trará, naturalmente, redobrado estímulo para que 
prossigam na sua faina diuturna, a fim de ainda mais 
projetar o nosso Estado no contexto do País.

Ao registrar, desta tribuna, a decisão do Grupo Ed-
son Queiroz, desejo cumprimentar Yolanda Queiroz e a 
Comissão Julgadora por haverem selecionado figuras 
que granjearam o respeito e a admiração dos nossos 
coestaduanos, no cumprimento de seus encargos de in-
questionável relevo, a ponto de garantir-lhes, assim, tão 
significativo testemunho de gratidão do povo cearense.

O SR. PAULO RUBEM SANTIAGO (PT-PE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, nas últimas 48 horas, ouvimos neste plenário 
várias críticas ao Governo Federal pelo fato de, nos 
últimos dias da semana anterior, ter liberado recursos 
relativos a emendas tanto de Parlamentares quanto de 
bancadas estaduais para diversas cidades do País.

Nas críticas, o foco centrava-se nas administra-
ções do Partido dos Trabalhadores, como se o Presi-
dente da República, ao liberar emendas aprovadas 
pelo Congresso Nacional, de autoria das bancadas 
estaduais, estivesse privilegiando administrações do 
nosso partido.

Uma das provas de que houve exagero nas crí-
ticas feitas à decisão do Governo Federal de autori-
zar a liberação das emendas diz respeito às relativas 
a Jaboatão dos Guararapes, segunda cidade mais 
importante do Estado de Pernambuco, localizada na 
Região Metropolitana de Recife.

Na última semana foram liberados 3,1 milhões de 
reais para Jaboatão dos Guararapes. A primeira parcela 
visa financiar as ações de contenção do avanço do mar, 
fato já conhecido não só da imprensa de Pernambuco, 
mas de todo o País e que tem causado inúmeros trans-
tornos urbanos à orla de Piedade e de Candeias.

Originário de um engenho de açúcar do século 
XVI, Jaboatão dos Guararapes é uma das maiores cida-
des da região metropolitana, maior até do que algumas 
Capitais do País, a exemplo de Florianópolis, Aracaju, 
Rio Branco, Porto Velho, Macapá e Boa Vista.

É importante registrar que a isenção do Governo 
Federal e que não existe qualquer tipo de dirigismo, 
uma vez que as emendas de bancada receberam o 
aval dos Parlamentares de cada um dos Estados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é no Mu-
nicípio de Jaboatão dos Guararapes que estaremos 
concentrados assim que retornarmos ao Estado de 
Pernambuco, disputando mais uma vez as eleições 
para a Prefeitura pela frente de oposição que reúne, 

no primeiro turno, o Partido dos Trabalhadores, o PTB, 
o PPS e o PCdoB.

O eleitor de Jaboatão dos Guararapes passa por 
situação atípica. A cidade tem Prefeito, mas não tem 
administração. O Município sofre sobretudo pela au-
sência de infra-estrutura, de saneamento básico, de 
planejamento urbano e vem perdendo inúmeros equi-
pamentos econômicos. Há quase 10 anos, ocorreu o 
fechamento da Usina Jaboatão e o desmonte da rede 
ferroviária, que tinha naquele Município um dos maio-
res centros ferroviários de tráfego e de manutenção 
do Nordeste. E é por isso que a população reclama a 
necessidade de reconstrução do Município.

Nas eleições de 2002, o povo de Jaboatão dos 
Guararapes nos honrou com a maior votação conce-
dida a um Deputado Federal – quase 24 mil votos em 
todos os distritos do Município.

Louvo a atitude do Presidente Lula, que, de forma 
consciente, teve a clareza de reconhecer que o avanço 
do mar na orla de Piedade e Candeias, próximo à Barra 
de Jangada, no Município de Jaboatão dos Guarara-
pes, coloca em risco a habitabilidade urbana, o meio 
ambiente e sobretudo a capacidade de investimentos 
na área turística, já que somos uma das orlas mais 
bonitas da região nordestina.

Quero crer que a nossa tarefa agora é acompa-
nhar rigidamente a aplicação desses recursos, porque 
já temos em mão provas – oportunamente elas serão 
apresentadas – de que, em momentos recentes da 
atual administração do Município, houve ação delibe-
rada de transferência de recursos da conta do convê-
nio das obras de contenção do avanço do mar para o 
pagamento de outras despesas.

Encerro este pronunciamento louvando a per-
sistência dos Deputados da bancada de Pernambuco, 
que discutiram democraticamente o apoio aos Municí-
pios da região metropolitana, independentemente de 
gestão partidária.

Reitero a importância do repasse de 3,1 milhões 
de reais, na semana anterior, para as obras de conten-
ção do avanço do mar em Jaboatão dos Guararapes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CHICO ALENCAR (PT-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, há no plenário 57 Depu-
tados, é necessário que haja 400. A PEC Paralela da 
Previdência tem de ser votada. Vamos cumprir a nossa 
palavra e o nosso dever.

Antes de iniciar meu pronunciamento quero infor-
mar que os usuários da telefonia, diante da ameaça de 
mais de 17% de aumento, ainda este ano, farão um boi-
cote das 12h às 13h. Os meios de comunicação não o 
divulgam porque as teles são grandes anunciadoras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Par-
tido dos Trabalhadores vai disputar, nos próximos 3 
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meses, a mais difícil campanha eleitoral de toda sua 
história. Pela primeira vez enfrentaremos, na qualidade 
de responsáveis pelo Governo da União, uma disputa 
que, embora municipal, será marcada pelo debate das 
grandes questões nacionais. O salário, o emprego, a 
administração da dívida pública, o que foi feito na re-
forma tributária e na da Previdência, além das políticas 
públicas essenciais – saúde, educação, segurança  – , 
que também dependem de repasses federais, são te-
mas que estarão no foco da campanha.

Estas importantes questões, vinculadas a políti-
cas definidas no âmbito da União, afetam a vida dos 
que vivem nas cidades e, como tal, deverão animar as 
pelejas municipais, principalmente nas capitais e nas 
grandes cidades. Continua valendo aquilo que nós con-
seguimos com certo êxito na eleição municipal anterior: 
a federalização, o foco mais amplo do debate eleitoral 
na disputa do poder local das Prefeituras e Câmaras 
de Vereadores. Se, como aconteceu daquela vez, essa 
tendência se afirmar, não será apenas pela provoca-
ção dos oponentes, mas por corresponder à nossa 
boa tradição e, sobretudo, ao interesse do cidadão na 
sua luta por vida melhor e governos voltados para o 
interesse público. O mero paroquialismo, como sempre 
dissemos, é reducionista e reforça o clientelismo e o 
neocoronelismo. Despolitiza a política.

A intensificação do tempo político, que acontece 
sempre em período eleitoral, deve recolocar na pauta 
do debate o anseio de mudança que empolgou os bra-
sileiros na última eleição presidencial. Um dado positi-
vo, que vai levar o PT para a difícil encruzilhada onde, 
mais do que o seu potencial eleitoral, estará em jogo o 
destino do partido e a sua identidade histórica.

O povo votou no PT em 2000 e em 2002 com um 
objetivo nítido: mudar o modelo econômico excludente 
e abrir um novo ciclo de desenvolvimento, com distri-
buição de renda e inclusão social. Votou também, em 
boa parte, para afastar a velha politicagem, fundada na 
demagogia, na corrupção e no fisiologismo. Os adver-
sários, identificados pelo nosso discurso de campanha 
como obstáculos ao projeto de mudança, que resultou 
aprovado nas urnas, tiveram sua sustentação pela ti-
rania financeira e pela política tradicional.

O nosso Governo tem um mandato claro: go-
vernar para transformar, fugir da rotina burocrática, 
derrubar as muralhas que separam o Planalto da pla-
nície, apostar na cidadania e na mobilização social, 
afirmar a independência da Nação no contexto inter-
nacional globalitário. Não apenas ser melhor – como 
somos – que os Governos anteriores, nos parâmetros 
do sistema por eles estabelecido. Ser diferente, criar 
uma nova gramática do poder é nosso compromisso 

irrenunciável. Esse desafio postergado, tudo indica, 
deverá voltar com força na campanha eleitoral.

A campanha é o momento de reavivar o programa 
mudancista ainda não assumido, após este um ano e 
meio de superávit e ganhos financeiros máximos e ou-
sadia mínima. Queremos participar dela refazendo os 
vínculos com a agenda e com as bases sociais compro-
metidas com o projeto de mudança. Queremos livrar o 
Governo Lula das amarras desta política econômica e 
de alianças conservadoras que o estão arrastando para 
um beco sem saída. Queremos ligar a campanha atual à 
anterior, para realçar, no Governo, os pontos da proposta 
que mobilizou a sociedade na busca de um novo ciclo de 
desenvolvimento, avançando na redução da desigualdade 
social e na afirmação da soberania nacional. Queremos 
começar a gastar a arrecadação aumentada em 13% e o 
que foi recuperado das torneiras fechadas da ladroagem 
em programas sociais efetivos, universais, permanentes, 
não apenas focados e assistencialistas.

É hora de retomar a baixa dos juros, de investir 
na produção, de atacar os gargalos da infra-estrutura 
que impedem a retomada do crescimento, de ampliar 
o crédito para os pequenos e microempreendimentos, 
de gerar empregos, de redistribuir renda. O superávit 
primário máximo – acima até do cobrado pelo FMI – é 
sinônimo de Estado mínimo, salário baixo, servidor sem 
estímulo, educação e saúde públicas com verbas cor-
tadas e cultura batendo cabeça à mingua de recursos. 
A previdência é responsabilidade essencial do Estado 
e sua reforma não pode se limitar a um ajuste de caixa, 
penalizando ainda mais o aposentado. A superação da 
vulnerabilidade externa e da fragilidade financeira que 
instituem o endividamento sustentável e atravancam os 
movimentos do Governo só será alcançada em outro 
modelo, voltado para o mercado interno de massas e 
de protagonismo popular permanente. Este sempre foi 
o caminho defendido pelo Partido dos Trabalhadores. 
Estas idéias-forças, plenamente factíveis, devem orien-
tar nossa ação em todos os níveis da administração.

A vitória popular na eleição presidencial resultou do 
deslocamento de forças sociais profundas que só farão 
valer seus interesses na bitola larga da mobilização social. 
A bitola estreita da pequena política, da troca de votos por 
verbas e cargos, pode até sustentar a governabilidade 
do continuísmo, mas não segura o tranco dos conflitos 
que estão em curso, e nos torna farinha do mesmo saco, 
que, com o tempo, dá o caruncho do descrédito.

Não queremos o PT na geléia geral do fisiologis-
mo, das coligações eleitoreiras, sem critério, da gangs-
terização, que caracterizam a política dominante. Não 
queremos o PT com coligações, especialmente no voto 
proporcional, que nos descaracterizem e adulterem a 
vontade do eleitor. A necessária política de alianças 
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pressupõe hegemonia progressista, rumo claro, afir-
mação do nosso programa, e não o seu rebaixamento 
a ponto de tirar-lhe a marca, a identidade, confundindo 
ainda mais o eleitor, no perigoso e depreciativo senso 
comum do “todos são iguais”. Não aceitamos o PT da 
diluição no lugar do PT da convicção.

Queremos o PT nas ruas, ancorado no movimen-
to popular organizado e na cidadania que constrói a 
democracia participativa e transformadora. Um partido 
de militância, sem cabos eleitorais pagos e desinfor-
mados. Um partido inserido nas lutas cotidianas da 
população que, ao mesmo tempo, se mostra capaz 
de chegar junto nas disputas eleitorais, conquistar 
Governos para colocá-los a serviço da transformação 
social, econômica, política e cultural, redigindo uma 
nova linguagem nas relações de poder.

Nesta campanha eleitoral, estaremos nas ruas 
para defender o projeto que fez do PT o mais impor-
tante partido da Esquerda brasileira e só apoiaremos 
as candidaturas majoritárias e proporcionais compro-
metidas com ele. Não aceitamos o abandono silencioso 
da cultura petista, construída coletivamente na virtuali-
dade tumultuária e rica da luta das idéias. Queremos o 
debate plural e coletivo e não a arrogância imperativa 
de quem manda na burocracia partidária a partir das 
fortalezas do poder de Estado. Queremos um partido 
da sociedade, vivo, profundamente vinculado ao dina-
mismo social, e não um partido do Estado, instrumen-
to passivo do poder oficial, acoitado em máquinas do 
continuísmo renovado. Não foi este PT que se conso-
lidou positivamente no imaginário popular e que gerou 
administrações municipais transformadoras, indutoras 
de solidariedade e de uma nova maneira de fazer po-
lítica, premiadas no Brasil e no exterior.

O PT foi jovem rebelde na planície, onde construiu 
trajetória e identidade fortes. Agora está sendo puxado 
por forças igualmente poderosas, de dentro e de fora 
dele, para que se transmude em adulto certinho no Pla-
nalto. Uma encruzilhada decisiva, onde o seu destino 
será selado. Vamos tomar partido nesta disputa, para 
que o partido volte a acertar o passo com o dinamis-
mo dos movimentos sociais, com a agenda que nos 
levou a vitórias eleitorais e com a identidade histórica 
coletivamente construída. Identidade que engendrou 
os modos petistas de governar e legislar, firmados na 
participação permanente, na transparência total e na 
prioridade aos marginalizados. Afinal, o brilho da nossa 
estrela não pode se apagar na planície, nem se trans-
formar no Planalto em brilho de aluguel.

Nos embates da disputa eleitoral que se avizinha, 
vamos buscar proximidade, apoiar e lutar junto com aque-
les candidatos a Vereadores e a Prefeitos que estão nesta 
mesma trincheira. Vamos apostar na tradição militante, 

plural e democrática – marcas fortes da nossa trajetória 
– para tirar o Governo do conformismo e para que o PT 
volte a ser o PT – da luta, da ética, da mudança.

O SR. EDUARDO VALVERDE (PT-RO. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, esta Casa apreciará ainda 
hoje duas PECs, a PEC nº 227, de 2004, conhecida por 
PEC Paralela, e a PEC que trata do trabalho escravo. 
A primeira considera itens da reforma da Previdência 
de maneira mais adequada aos servidores públicos, no 
entender de uma gama muito grande de sindicatos.

Farei distinção para sopesarmos a importância 
de ambas. A PEC Paralela conta com setores mobili-
zados. Nesta semana, tivemos a presença de vários 
sindicatos, nos corredores, defendendo a PEC Para-
lela, que atende segmento da sociedade já protegido, 
os servidores públicos, que têm trabalho estável.

Não estou dizendo que a PEC Paralela não tenha 
os seus méritos e que o servidor público não mereça 
a devida proteção. Todavia, o servidor já tem proteção, 
até porque a categoria é organizada. Existe um ins-
trumento de luta que é o sindicato. Por essa razão, a 
demanda ganhou corpo nesta Casa. É bem provável 
que ela venha a ser aprovada, e desejo que assim o 
seja. Estou até mesmo usando um adesivo da PEC.

A PEC que trata do trabalho escravo e visa prote-
ger aqueles que não têm voz e não tiveram condições 
de fazer lobby no Congresso Nacional para aprová-la 
certamente enfrentará forte resistência nesta Casa. 
Quem está fazendo lobby por ela são alguns padres, 
o Ministério Público do Trabalho, alguns sindicatos de 
trabalhadores rurais, enfim, uma força social muito tê-
nue e que pouco ecoa no Parlamento. Suponho que 
ela terá grandes dificuldades para ser aprovada. Por 
que tão-somente olhar para um setor incluído na so-
ciedade brasileira?

Por que não dar a mesma atenção aos setores 
mais utilizados pelo capitalismo? Eles não têm con-
dição, por serem tão explorados, sequer de se orga-
nizarem em um sindicato forte e de colocarem a sua 
causa como nacional, pública.

Por que este Parlamento é tão sensível a algu-
mas causas e não a outras tão importantes quanto? 
Temos de contribuir para a construção de um País 
justo. Não é correto, não é ético proteger aqueles que 
já são protegidos, por mais justas que sejam as suas 
reivindicações, e deixar de olhar aqueles setores que 
devem contar com a proteção do Estado.

Será que o Zé Raimundo, o Boca Rica, o José de 
Freitas, o Antônio de Jesus, o João Carlos, o João Para-
íba, trabalhadores que eu, na condição de auditor fiscal 
do trabalho, tive a oportunidade de libertar em fazendas 
no sul do Pará, e que certamente estarão em outra pro-
priedade rural sendo escravizados ou trabalhando em 
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condições análogas à de um escravo, terão condições de 
fazer com que suas vozes ecoem neste Parlamento?

Por que será que setores da sociedade que po-
dem constituir um sindicato forte, pagar passagem de 
avião, produzir logotipo, produzir etiqueta e colocá-la 
em nossos ombros, nos corredores da Casa, podem 
fazer com que venhamos a defender seus interesses 
aqui dentro? Será que não podemos utilizar nosso 
tempo, nossa capacidade política para interpretar es-
sas vozes que não chegam aqui e dar-lhes a dimen-
são correta?

Por que fomos tão injustos nesse momento? Por 
que não podemos utilizar nossa sensibilidade de Par-
lamentares, que deve expressar a vontade de toda a 
população brasileira, e não somente de seus setores 
mais protegidos e corporativizados?

Hoje não estaremos fazendo justiça se só apro-
varmos aqui a PEC Paralela – muito justa, apesar de o 
Senado, no meu entender, ter tentado privilegiar alguns 
setores, principalmente aqueles que podem acumular 
vencimentos e proventos. Na verdade, essa acumulação 
deveria ser proibida por lei; no entanto, é permitida a 
alguns setores – no Senado, devido à grande quanti-
dade de ex-Governadores entre seus membros, pode 
ocorrer com facilidade essa cumulação  – , enquanto 
trabalhadores que sequer têm condições de trabalhar 
em ambiente seguro não têm possibilidade de se apo-
sentar ao completar 65 anos.

Faço, portanto, apelo à consciência dos Parla-
mentares desta Casa no sentido de não deixarmos 
de aprovar a PEC que determina a expropriação das 
terras onde venha a ser constatada a prática de traba-
lho análogo ao escravo.

Vamos dar a mesma ênfase à PEC Paralela; va-
mos ser justos com todos os brasileiros, não podemos 
cometer injustiças.

Sr. Presidente, eram essas as minha palavras, 
reiterando meu pedido aos Deputados para que refli-
tam sobre elas.

Obrigado.
O SR. RONALDO VASCONCELLOS (PTB-MG. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, comunico à Casa a realização, a partir de 
hoje, dia 8 de julho, em Belo Horizonte, da 6ª Expoca-
chaça, que trata da cachaça de qualidade, referência 
nacional. 

O evento contará com a presença do competente e 
dedicado Ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia. 

Essa exposição já cresceu tanto, Sr. Presidente, 
que dentro de alguns dias será realizada também em 
São Paulo.

A nossa preocupação é com a qualidade da ca-
chaça, mas principalmente com a geração de emprego, 

renda e trabalho para a população de Belo Horizonte, 
de Minas Gerais e do Brasil.

Obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (PCdoB-AM. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, companheiras e companheiros, antes de 
abordar assunto que me traz à tribuna, quero falar a 
respeito das votações de ontem.

O Parlamento brasileiro, que vem sendo tão cri-
ticado, deu ontem demonstração do seu compromisso 
para com a Nação. Ontem, apesar da obstrução da 
Oposição, quando foram apreciados muito mais reque-
rimentos de adiamento e de retirada de pauta do que 
o mérito das matérias, votamos, em esforço concen-
trado, além de 6 medidas provisórias, 10 projetos de 
lei extremamente importantes. Portanto, registro este 
fato como algo extremamente positivo.

Tudo ocorreu de forma muito diferente do que a 
imprensa declarou. Não foi por causa de decisão do 
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal 
Federal em relação à compreensão da Advocacia-Ge-
ral da União que a pauta foi destrancada e todos esse 
projetos, incluindo as medidas provisórias, foram vota-
dos. A razão foi o empenho dos partidos que compõem 
a base de sustentação do Governo Federal.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, na votação da 
Medida Provisória nº 183, que trata do PIS e da CO-
FINS, conseguimos mais uma vez importante destaque 
para a Zona Franca de Manaus. Todas as vezes em 
que esta Casa debate matéria tributária, nós, do Es-
tado do Amazonas, que consideramos a Zona Franca 
de Manaus não só o maior, mas o mais importante e 
fundamental modelo de desenvolvimento para aquele 
Estado e para aquela região, temos problemas com a 
Zona Franca de Manaus. O Brasil não percebeu que 
tem uma área especial. Dessa forma, todo projeto de 
lei que mude qualquer questão tributária tem que tratar 
de forma diferenciada a Zona Franca de Manaus.

Sr. Presidente, a medida provisória incluiu duas 
sugestões que apresentamos. Um delas modifica o art. 
5ª, alínea “a”. Nessa modificação, conseguimos igualar 
a situação das empresas que produzem componentes 
na Zona Franca de Manaus à daquelas instaladas em 
outras regiões do País.

As indústrias que produzem insumos em qualquer 
Estado ou região do Brasil que não na Zona Franca e os 
vendem para serem agregados ao processo produtivo da 
Zona Franca de Manaus têm vantagens em ralação ao 
PIS e à CONFINS – vantagens que não eram garantidas 
às indústrias de componentes instaladas na própria Zona 
Franca de Manaus. Corrigimos esse aspecto e, assim, 
mantivemos as vantagens comparativas.
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O art. 14 da Lei nº 10.865, de 2004, foi modificado 
pela medida provisória. Incluímos o art. 14-A, porque o 
art. 14 garantia a suspensão da COFINS para regimes 
aduaneiros especiais, lojas francas, entrepostos adu-
aneiros e tudo mais. Entretanto, não estava inserida a 
Zona Franca de Manaus. Com a inclusão do art. 14-A, 
essa mesma garantia, que já havia sido concedida aos 
regimes aduaneiros especiais existentes em nosso País, 
foi também assegurada à Zona Franca de Manaus.

Mais uma vez prevaleceu o compromisso político do 
Presidente Lula com a Amazônia, com o Estado do Ama-
zonas e, particularmente, com a cidade de Manaus.

Por falar em Manaus, quero fazer outro breve 
registro. Ontem, tive o privilégio de receber na minha 
cidade nosso amigo, ex-Deputado Federal e atual Pre-
sidente Nacional do Partido dos Trabalhadores, José 
Genoíno, para ajudar nossa campanha à Prefeitura, 
que não será fácil, mas que sem dúvida nenhuma será 
vitoriosa, a bem do nosso Município. Quero, inclusive, 
agradecer aos militantes do PT, que compõem nossa 
coligação, Manaus Melhor.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, possivelmente 
deveremos contar também com o apoio do Vice-Go-
vernador do Estado do Amazonas, Omar José Abdel 
Aziz, e do Presidente da Assembléia Legislativa do 
Amazonas à nossa candidatura, pois discordaram dos 
caminhos que seus partidos trilharam e devem reforçar 
nossas fileiras rumo a uma cidade melhor, que cuide 
de toda sua gente.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO GOMES (PSDB-TO. Sem re-

visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, tive oportunidade de integrar a delegação de 
Deputados brasileiros que, no período 15 a 23 de maio 
de 2004, viajou para os Estados Unidos, em missão 
oficial desta Casa, a convite da USAID – Agência Nor-
te-Americana para o Desenvolvimento Internacional, 
com o objetivo de conhecer a experiência daquele país 
em políticas públicas, legislação e viabilizacão do uso 
de energias renováveis.

A USAID é um organismo de cooperação interna-
cional que atua em mais de 100 países, cujo objetivo 
principal é promover o desenvolvimento econômico e 
social em nações em desenvolvimento. Além disso, 
trabalha com centenas de instituições (organizações 
não-governamentais, organizações do sistema Nações 
Unidas, agencias de desenvolvimento de outros paí-
ses, empresas privadas dentre outras) nas seguintes 
regiões do mundo: África, Leste Europeu, Ásia, Amé-
rica Latina e Caribe.

No Brasil, a USAID trabalha fundamentalmente 
com organizações não-governamentais norte-ameri-
canas, e brasileiras, principalmente, em estreita cola-

boração com várias organizações governamentais e 
programas nacionais. Porém, tem também buscado 
trabalhar em parceria com o setor privado, bancos 
multilaterais e universidades. Atualmente trabalha em 
parceria com mais de 50 ONGs brasileiras, direta e 
indiretamente.

Sras. e Srs. Parlamentares, deve ser reconhe-
cido e elogiado o excelente Programa de Energia da 
USAID/Brasil, pois energia é um elemento central na 
promoção do desenvolvimento econômico, social e 
ambiental. Estima-se que cerca de 2 bilhões de pes-
soas no mundo não tenham acesso à energia, sendo 
que no Brasil são mais de 12 milhões de pessoas não 
atendidas pela energia elétrica.

O Programa de Energia da USAID/Brasil tem 
como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos 
de energia gerada a partir de recursos renováveis, 
tais como: biomassa, solar, eólica e micro e pequenos 
aproveitamentos hidrelétricos. A utilização produtiva e 
sustentável dessas fontes gera empregos e cria novas 
oportunidades de negócios, preservando o meio am-
biente e, principalmente, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida dessa população não-atendida.

O Programa de Energia da USAID/Brasil tem apoia-
do atividades no processo de definição de políticas pú-
blicas que viabilizem projetos de eficiência energética 
e energia renovável. Por exemplo, o fortalecimento de 
ONGs e associações que trabalham com energia reno-
vável tem um papel importante no sentido de estimular 
a criação de um ambiente regulatório favorável.

Nessa área, uma das atividades de maior desta-
que tem sido o apoio à criação e desenvolvimento da 
RENOVE – Rede Nacional de Organizações da Socie-
dade Civil para as Energias Renováveis, composta por 
mais de 30 instituições-membros, entre as quais vários 
centros nacionais de referência vinculados a universi-
dades e inúmeras organizações não-governamentais, 
com grande experiência na implementação de soluções 
com uso de energias renováveis, geração de renda, 
desenvolvimento sustentável e inclusão social.

Dentre os principais projetos do Programa de 
Energia da USAID/Brasil, em andamento, destacam-se: 
energia produtiva, capacitação em energia renovável 
e eficiência energética.

O Programa Energia Produtiva está sendo im-
plementado por um consórcio integrado por 7 ONGs 
brasileiras, numa demonstração de que energia gera-
da a partir de fontes renováveis, como a solar, eólica, 
biomassa, pequenas centrais hidrelétricas etc., pode 
ser utilizada para geração de renda e como vetor de 
desenvolvimento e inclusão social, permitindo aumen-
to de produtividade e melhoria na qualidade de vida. 
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Nesse importante contexto insere-se o apoio e parce-
ria com a RENOVE.

O programa de capacitação em energia renovável 
e eficiência energética tem como objetivo a dissemina-
ção de conceitos relacionados às áreas de eficiência 
energética e energia renovável. Por meio desse progra-
ma, a USAID espera realizar cursos e seminários em 
parceria com instituições pública e privada brasileiras, 
tais como Ministérios, Governos Estaduais, agencias 
reguladoras, concessionárias, empresas de serviço de 
energia, bancos. O programa também inclui a organiza-
ção de visitas entre Brasil e Estados Unidos, no intuito 
de promover a cooperação com os 2 países nas áreas 
de energia renovável e eficiência energética.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na viagem 
aos Estados Unidos, a delegação brasileira foi forma-
da por este Parlamentar, além dos Deputados Alceste 
Almeida, Mauro Passos e Valdenor Guedes, que atu-
almente exerce a Secretaria de Governo do Estado 
do Amapá. Tivemos também as participações do Dr. 
Francisco de Sousa, consultor legislativo da Câmara; 
do Dr. Reinaldo Espósito, consultor da RENOVE; da 
Dra. Toni Nelson, coordenadora logística da delegação; 
do Dr. Alexandre Mancuso, coordenador do programa 
de energia da USAID/Brasil; e do Dr. Kevin Armstrong, 
vice-diretor da USAID/Brasil.

Os compromissos cumpridos nessa viagem foram: 
1) USAID – reunião de boas-vindas e apresen-

tação com altos dirigentes e técnicos da USAID em 
sua sede em Washington, com a participação, entre 
outros, das Sras. Karen Harbert, vice-chefe da USAID 
para a América Latina, Jacqueline Schafer, Beth Ho-
gan e Sarah Ann Lynch e dos Srs. Gordon Weynand 
e Mark Murray.

2) Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) – reunião com o Sr. Ricardo Santiago, brasilei-
ro, chefe do Departamento de Operações; Sra. Silvia 
Sagari, uruguaia, chefe da Divisão de Finanças e 
Infra-Estrutura; Sr. Ricardo Pinto Pinheiro, brasileiro 
(ex-presidente da ELETRONORTE); apresentação 
das atividades do BID no Brasil, na área de energia 
renovável e planos para o futuro.

3) Departamento de Energia dos Estados Uni-
dos (DOE) – reunião com participantes de diversas 
áreas do departamento, sob a liderança do Dr. Char-
les Llenza, coordenador de eficiência energética e 
energia renovável. O DOE é o equivalente ao nosso 
Ministério de Minas e Energia. Apresentações sobre 
políticas públicas, no âmbito federal, nas áreas de 
energias renováveis e eficiência energética, inclusive 
os programas baseados em incentivos tributários, sua 
eficiência, resultados etc.

4) Congresso dos EUA – reunião com o Sr. John 
Shimkus, de Illinois, republicano, é o vice-presidente 
do sub-comitê em energia e qualidade do ar, que trata 
de energias renováveis.

5) Universidade George Washington – reunião 
com o Prof. James Ferrer diretor, e o Prof. Kevin Kol-
bach, vice-diretor do Instituto de Assuntos Brasileiros 
da Universidade George Washington.

6) Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) 
– reunião com o Sr. Tom Kerr, chefe da área de energia, 
e Sra. Susan Wickwire sobre os programas de energia 
renovável e conservação de energia da EPA. Alguns 
deles, como o energy star, tem renome mundial.

7) Associação Norte-Americana de Energia Eólica 
– reunião com o Sr. Randall Swisher, diretor-executivo, 
uma das figuras mais conhecidas no setor eólico mun-
dial. Visão do setor privado sobre as políticas públicas 
nos EUA e seus efeitos no setor.

8) Embaixada do Brasil em Washington – reunião 
e recepção oferecida pelo Sr. Embaixador Roberto 
Abdenur e senhora Embaixatriz, com as presenças 
do Conselheiro Fernando M. Vidal; do 1º Secretário 
Alexandre J. Vidal Porto, e outros convidados. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero 
registrar e agradecer, de maneira muito especial, a 
excelente acolhida que tivemos por parte de S.Exa. 
o Embaixador brasileiro, Roberto Abdenur, e de sua 
esposa, bem como da equipe da embaixada brasileira 
em Washington, aos quais desejamos muito sucesso 
nessa importante missão para o nosso País.

9) Congresso do Estado da Califórnia em Sacra-
mento – reunião com a Sra. Ezilda Samoville, brasileira, 
natural de Santa Catarina, diretora de Relações Exte-
riores do Congresso do Estado da Califórnia; recepção 
da delegação no plenário.

10) Congresso do Estado da Califórnia em Sa-
cramento – reunião no Senado da Califórnia com o 
Senador John Vasconcelos, do Partido Democrata e 
membro da Comissão de Energia.

11) Congresso do Estado da Califórnia em Sa-
cramento – reunião no Senado da Califórnia com a 
Senadora Debra Bowen, do Partido Democrata e Pre-
sidente da Comissão de Energia.

12) Agência Reguladora do Setor Elétrico do Es-
tado da Califórnia – reunião com os Srs. Tim Olson, 
gerente do programa internacional e Marwan Masri, 
vice-diretor de tecnologia e sistemas, e a Sra. Brenda 
Sturdivant, especialista da divisão de energia da Co-
missão de Energia do Estado da Califórnia.

13) SMUD Distribuidora de Energia do Município de 
Sacramento – reunião com os Srs. Jim Burke e Grant Nel-
son, dirigentes da Distribuidora de Energia do Município 
de Sacramento, concessionária municipal com atuação 
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destacada na área de renováveis, possuindo programas 
de incentivo ao consumo de energias por fontes renová-
veis para seus consumidores finais; oferece uma série de 
vantagens aos que optam pelo uso de energia limpa.

14) SMUD Sacramento – visita de campo ao pro-
jeto de energia solar do Cal Expo, da SMUD, implan-
tado e em operação na área dos estacionamentos do 
Centro de Exposições da Califórnia em Sacramento, 
acompanhados dos gerentes da SMUD.

15- SMUD Sacramento – visita de campo ao projeto 
de fazendas eólicas de propriedade da SMUD, localizadas 
nas Colinas Montezuma, no Município de Solano/Califór-
nia, com 15 turbinas eólicas geradoras de energia elétrica, 
com capacidade total instalada de 10mw.

16- Bp Solar Município de Vallejo/Califórnia – reu-
nião com o Sr. Cameron Macmoore, diretor da Bp Solar, 
e visita de campo às instalações do Columbus Parkway 
Solar Facility, de propriedade da empresa Bp Solar, loca-
lizada na cidade de Vallejo/Califórnia, onde estão insta-
lados cerca de 1.700 painéis fotovoltaicos, com geração 
de 214kw de energia elétrica para atendimento de uma 
grande estação de bombeamento de água da cidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao encer-
rar, quero expressar meus agradecimentos especiais 
ao Sr. Richard Goughnour, diretor da USAID/Brasil; ao 
Sr. Kevin Arsmtrong, seu vice-diretor, que acompanhou 
a delegação; à brilhante e competente equipe do pro-
grama de energia da USAID/Brasil; ao Sr. Alexandre 
Mancuso, coordenador; ao Sr. Eduardo Freitas, asses-
sor; e à Sra. Fernanda Arraes, assistente.

Quero, também, parabenizar a USAID/Brasil pelo 
excelente trabalho de cooperação internacional que 
vem desenvolvendo no País. E, ao fazê-lo, reforço nos-
sos votos de continuado sucesso e o desejo de que 
possam ser significativamente ampliados os recursos 
destinados ao programa de energia no Brasil, para 
que sejam melhoradas e fortalecidas as condições e 
o alcance de suas ações.

Finalmente, quero, ainda, congratular-me com a 
RENOVE – Rede Nacional de Organizações da Socie-
dade Civil para as Energias Renováveis pela competên-
cia de suas instituições e pela importante e abnegada 
dedicação em prol das energias renováveis, geração 
de renda e inclusão social no brasil.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para tam-
bém fazer um registro sobre a participação de V.Exa., 
ontem, na ampla negociação em torno da Medida 
Provisória nº 183, que proporcionou aos produtores 
brasileiros um grande avanço. 

A imprensa registra da forma que quer a articu-
lação, o esforço concentrado do Congresso Nacional, 
especialmente da Câmara dos Deputados. Mas nós, 
que somos Parlamentares e vivemos neste plenário, 

temos de reconhecer a grande capacidade de nego-
ciação de V.Exa, que, no momento crucial da sessão 
de ontem, avançou para que esse esforço concentrado 
fosse em benefício da população brasileira.

Este é o meu registro.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-

deço ao Deputado Eduardo Gomes as palavras elo-
giosas a mim dirigidas. 

Minha atuação nada mais representa do que o 
sentimento que tenho por esta Casa, assim como o 
respeito e a consideração pelos nobres pares. 

Muito obrigado a V.Exa. pelo estímulo.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-

cedo a palavra ao Sr. Deputado B. Sá.
O SR. B. SÁ (PPS-PI. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os jornais 
têm destacado a atuação de muitos juízes que estão 
a aplicar sobre candidatos a Prefeitos e Vereadores 
preceitos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
Ou seja, os candidatos a Vereador ou a Prefeito que 
não conseguirem comprovar que têm o diploma mínimo 
que lhes garantam saber ler ou escrever estão sujeitos 
a fazer um teste elementar de português e matemáti-
ca. Esses testes já estão sendo aplicados em muitos 
pontos do Brasil para verificar a capacitação dessas 
pessoas que pretendem alcançar tais cargos.

Sr. Presidente, sem dúvida, trata-se de uma ação 
polêmica, que, indiscutivelmente, tem sua razão de 
ser. Afinal de contas, é de se esperar que alguém que 
trabalhe no Legislativo saiba não só ler como também 
compreender o que é um projeto ou uma proposta de 
lei que chega àquela Câmara de Vereadores.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chamo a 
atenção, mais uma vez, para uma questão ligada às 
eleições de Prefeitos, especificamente, e que me inco-
moda. Se imaginarmos 5.590 Municípios no Brasil, cer-
tamente haverá mais de 11 mil candidatos a Prefeito no 
dia 3 de outubro. Se perguntarmos, a cada um desses 
candidatos: “Moço, o que o senhor pretende fazer pelo 
seu Município caso chegue a ser eleito Prefeito?”, vamos 
ver que nem 10% dessas pessoas saberão alinhavar 
um raciocínio para dizer: “Eu vou fazer isso ou aquilo”, 
algo que possa significar alguma ação voltada para o 
desenvolvimento, para o crescimento, para a geração 
de emprego e renda naquele respectivo Município. La-
mentavelmente, essa tem sido a média nas regiões onde 
permeio politicamente, no Estado do Piauí.

Ao contrário, a imensa maioria não diz nada: “Vou 
ver o que vou fazer”. E o resultado, Sr. Presidente, é que 
miríades de administrações do Brasil se perdem em ações 
grotescas, clientelistas, nefastas, que não têm viés algum 
voltado para o crescimento e o desenvolvimento.
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Os Prefeitos montados nas verbas, geralmente 
dos fundos de participação, estão a distribuir favor com 
o dinheiro público para um e para outro, favores que 
se multiplicam intensamente na véspera de eleição, 
em que pese a lei que disciplina o abuso econômico 
estar plenamente em vigor.

Denúncias, Sr. Presidente, são feitas dessas 
ações vexatórias, humilhantes e delituosas em muitos 
pontos, como temos feito no Estado do Piauí. Lamen-
tavelmente, a Justiça não costuma agir como deveria. 
Em determinados Municípios, Tribunais de Contas têm 
sido muitas vezes extremamente tolerantes e levam 
as contas das Prefeituras às barras de reprovações; 
e as Câmaras de Vereadores não referendam aquelas 
ações dos Tribunais.

Sr. Presidente, é nessa hora que surge uma refle-
xão maior e que torna o eleitor o grande juiz. Vem aí a 
eleição do dia 3 de outubro. Não pode haver ato maior 
de cidadania do que a escolha de um representante 
deste ou daquele Município, quando o eleitor estará 
não só fiscalizando a eleição, refletindo adequadamente 
sobre a importância do seu voto, mas sobretudo atento 
a essas práticas politiqueiras, nefandas, de tentativas 
de comprar votos e consciências em vésperas de elei-
ção, como infelizmente ainda costuma acontecer nos 
grotões e nos socavões interioranos do Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, confiamos, além da justi-
ça divina, na justiça do povo, um povo consciente, que, 
votando de maneira correta e adequada, escolherá 
cada vez mais para os seus respectivos Municípios, 
Câmaras de Vereadores e Prefeituras, pessoas de fato 
consentaneamente responsáveis e preocupadas com 
o progresso e o desenvolvimento.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. FÁTIMA BEZERRA (PT-RN. Sem revisão 

da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta-
res, ontem, esta Casa aprovou 2 projetos de lei impor-
tantes. Um deles diz respeito às carreiras Auditoria da 
Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social 
e Auditoria-Fiscal do Trabalho. A proposta aprovada 
ontem cria uma gratificação vinculada a metas de ar-
recadação ou fiscalização e transforma em fixa outra 
gratificação de desempenho.

O outro projeto cria a gratificação para os servido-
res técnico-administrativos das universidades federais, 
bem como para os servidores das escolas técnicas 
federais. Institui a chamada Gratificação Específica 
de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo 
às instituições federais de ensino. Os valores serão 
os seguintes: 130 reais para os servidores de nível 
auxiliar, 180 reais para os de nível médio e 265 reais 
para os de nível superior.

Esses projetos serão agora enviados ao Senado 
Federal. Que sejam aprovados ainda hoje, para que 
os servidores tenham condições de receber o mais 
brevemente possível a gratificação, que virá nos con-
tracheques, com efeito retroativo a 1º de maio.

Na verdade, ambos os projetos já deveriam ter sido 
aprovados. Infelizmente, a aprovação só se deu na noite 
de ontem. A Mesa Diretora da Casa, por intermédio do 
Presidente João Paulo Cunha, assumiu o compromisso de 
fazer a Câmara trabalhar hoje durante a madrugada, para 
que os projetos de lei possam ir ao Senado Federal.

Daqui a pouco, irei ao Senado, junto com lideran-
ças da FASUBRA e do SINASEFE, pedir que esses 
projetos de lei sejam aprovados ainda hoje, a fim de 
que o Presidente possa sancioná-los, e imediatamente 
sejam liberadas as folhas suplementares, garantido o 
pagamento da gratificação.

Sr. Presidente, estamos na expectativa também 
de que sejam aprovados os projetos de lei relativos 
aos créditos suplementares. Ainda hoje, pela manhã, 
o Deputado Gilmar Machado confirmou que o Projeto 
de Lei nº 3.866/04, relatado pelo Deputado Wasny de 
Roure, do PT do Distrito Federal, de valor superior a 
2 bilhões de reais, será votado mais tarde, em sessão 
do Congresso Nacional. É fundamental que isso ocor-
ra, porque esse dinheiro viabilizará o pagamento das 
gratificações aos servidores.

Logo mais, às 11h, haverá outra reunião entre o 
MEC e a FASUBRA, em que se discutirá o plano de 
carreira dos servidores das universidades federais e 
das escolas técnicas federais, luta muito antiga, de mais 
de 10 anos, um sonho que os servidores das nossas 
universidades acalentam há muito tempo. Como inte-
grante das bancada do PT, desde o mês de maio tenho 
acompanhado todo o processo, e minha expectativa é 
de que realmente se avance.

Também espero que, de hoje para amanhã, o 
Governo apresente novo termo de compromisso que 
repactue os prazos para envio, discussão e aprovação 
do projeto de lei que visa reestruturar a carreira dos 
servidores públicos das universidades e escolas téc-
nicas federais. Eles estão em greve. Somente agora 
se está dando importante passo nesse sentido e tam-
bém rumo à resolução do problema da gratificação. Se 
Deus quiser, muito em breve esses servidores estarão 
de volta ao trabalho, cumprindo sua tão importante 
função nas nossas universidades. E, possivelmente, 
amanhã o SINASEFE fechará acordo com o Governo, 
a fim de definir a gratificação e a melhoria salarial dos 
professores das escolas técnicas federais. Estamos 
nessa expectativa.

Por fim, Sr. Presidente, Deputado Inocêncio Oli-
veira, que esta Casa alcance quorum hoje, para que 
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possamos finalmente votar a PEC paralela, tão ansiada 
pelos servidores públicos federais deste País.

O SR. LUIZ CARREIRA (PFL-BA. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, há quase um ano assomei à esta tribuna para 
externar minha extrema preocupação com a constan-
te deterioração das estradas federais em todo o País, 
abordando em particular o caso da Bahia. 

Infelizmente, após passar as últimas semanas 
trafegando pelas rodovias de meu Estado, em virtude 
das convenções eleitorais municipais, constatei que 
as estradas federais pouco ou nada melhoraram. Ou 
melhor, só fizeram piorar. É lastimável sua situação de 
abandono e deterioração.

Atualmente, quem entra num carro, caminhão ou 
ônibus para percorrer as estradas brasileiras sabe que 
vai encontrar pelo caminho, salvo algumas exceções, 
buracos, desvios, acostamentos tomados pelo mato, 
sinalização precária, entre uma série de outros proble-
mas. Isso, mais do que causar lentidão nos transportes, 
irritar e trazer insegurança aos motoristas, prejudica 
a produção nacional, já que 63% de todo o transporte 
de cargas no Brasil é feito por rodovias.

Na verdade, o Brasil tem quase 1,725 milhões de 
quilômetros de rodovias, mas somente 165 mil quilô-
metros estão pavimentados. Dos 72 mil quilômetros de 
estradas federais, 58 mil quilômetros pavimentados. 

Segundo o Presidente do Sindicato Nacional 
da Indústria da Construção Pesada (SINICON), Luiz 
Fernando Santos Reis, mais de 80% da malha federal 
asfaltada estão em estado ruim ou péssimo, muito em-
bora o Governo diga que 35% estão em estado regular 
e apenas 47% em péssimas condições.

Aliás, segundo previsão da equipe técnica da Confe-
deração Nacional dos Transportes (CNT), seriam necessá-
rios investimentos de US$10 bilhões para “a recuperação 
de nossos mais importantes corredores rodoviários”. 

E o que o Governo Lula vem fazendo, fora anun-
ciar novos projetos que não saem do lugar?

Até o momento, o Ministro dos Transportes, Al-
fredo Nascimento, anunciou que o Governo vai investir 
R$2 bilhões para recuperar 25% da malha degradada, 
até abril de 2005. O projeto foi aprovado pelo Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ainda não há um 
detalhamento sobre qual será a origem dos recursos 
e nem quando eles serão liberados.

Aliás, já virou rotina nesse Governo anunciar obras 
e ações que não acontecem nunca, configurando-se, 
por vezes, em mera propaganda enganosa.

Na Bahia, por exemplo, inúmeras vezes já apare-
ceram por lá, fazendo alarde, o Ministro dos Transpor-
tes anterior, Anderson Adauto, e o atual, Alfredo Nas-
cimento, sempre anunciando a retomada das obras de 

restauração das rodovias federais. Mas até hoje nada 
aconteceu. A não ser alguns tapa-buracos enganado-
res, que se dissolvem rapidamente, tal qual sonrisal. 
Exceção honrosa é a rodovia BR-110, que vem sendo 
recuperada, mas que já começa a apresentar buracos 
no seu leito restaurado, sinal claro de má qualidade 
das obras contratadas.

A Bahia, Sras. e Srs. Deputados, merece melhor 
tratamento e maior respeito do Presidente Lula. Afinal, 
nosso Estado detém a segunda maior malha rodoviária 
do Brasil, com cerca de 5,7 mil quilômetros de rodovias 
pavimentadas, e vem sendo relegada a segundo plano, 
arcando com prejuízos incomensuráveis para nossa 
economia, principalmente a agricultura e o turismo, e 
para o povo da Bahia de maneira geral.

E por falar em maus tratos, Sr. Presidente, os 
baianos, por ocasião dos festejos juninos, passaram 
por um grande constrangimento, enfrentando enormes 
engarrafamentos na BR-324, em razão da total falta de 
sensibilidade, e por que não dizer da incompetência, 
do DNIT e do Ministério dos Transportes, que já há 8 
meses perdem-se em discussões internas com vista a 
consertar um pequeno trecho danificado na altura do 
km 45, a Passagem do Teixeira, que, nesse ínterim, já 
provocou vários acidentes, alguns inclusive fatais.

Só para se ter uma idéia, no dia 23 de junho úl-
timo, as pessoas que se dirigiam para o interior, por 
aquela rodovia federal, eram obrigadas a aguardar, 
em fila, mais de 3 horas só para passar pelo trecho 
aludido, de pouco menos de 100 metros, para enfim 
seguir sua viagem.

Como diria Boris Casoy: “Isto é uma vergonha”!
De igual modo, quem transitou pela BR-242, em 

direção à Chapada Diamantina, teve que sofrer muito 
para atravessar o trecho entre Itaberaba e Palmeiras, 
acarretando, fora o risco de vida, grandes prejuízos 
para o ecoturismo regional.

O quadro é desolador! Todas as principais rodo-
vias federais na Bahia necessitam, urgentemente, de 
obras de recuperação e restauração.

Por exemplo, a BR-324, no trecho Tanquinho 
– Capim Grosso, até o entroncamento da BR-407, 
está totalmente destruída. A mesma BR-407, por sinal 
importante via de ligação do semi-árido baiano com a 
Região Nordeste, tem 232 quilômetros semidestruídos; 
a BR-242, eixo central de ligação da Bahia com Brasília 
e principal corredor de exportação do agronegócio do 
oeste Baiano, com 885 quilômetros de extensão, tem 
longos trechos totalmente intransitáveis.

Da mesma forma, importantes artérias nacionais, 
como a BR-101(Rio – Bahia) e a BR-116, que serve 
às cidades de Serrinha, Tucano, Euclides da Cunha, 



32198 Sexta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2004

estão um caos, com buracos e trechos sem asfalto, 
em estado lamentável de conservação.

Por fim, Sr. Presidente, dinheiro não falta, mas falta 
vontade política e melhor conhecimento da realidade 
brasileira. Basta aplicar, anualmente, a metade dos re-
cursos arrecadados dos contribuintes com a CIDE.

Desde que foi criada em 2001, R$18 bilhões foram 
arrecadados pela CIDE. Desse total, o Governo gastou 
apenas R$7,3 bilhões. O restante, aproximadamente 
R$10,7 bilhões, acabou ajudando o Tesouro a cumprir 
a meta de superávit primário, imposta pelo FMI.

Para 2004, a Secretaria da Receita Federal está 
estimando arrecadar R$8.336 milhões só com a CIDE, 
11% a mais em relação à arrecadação de 2003. Basta 
boa vontade do Governo em aplicar esses recursos 
conforme sua destinação constitucional. 

Sras. e Srs. Parlamentares, devemos exigir que 
o Governo pare de lograr o contribuinte, obrigando-o 
a recolher uma contribuição e dando-lhe um destino 
diferente daquele proposto original, ou seja, direcionado 
para a boa conservação das rodovias federais. 

Seria, ainda, importante que se aprovasse o art. 
37-A do parecer do Senador Garibaldi Alves, apresen-
tado à LDO, que propõe a destinação de, no mínimo, 
71% dos recursos da CIDE para programas de investi-
mento na infra-estrutura de transportes. Mas nem isso 
é possível, visto o acordo firmado pelo Governo para 
que o Relator altere o índice para 40%, fora, portanto, 
do propósito constitucional.

De toda sorte, é um avanço significativo rumo ao 
orçamento impositivo! A aprovação desse item significa, 
graças ao trabalhos dos Parlamentares na Comissão 
de Orçamento, que serão aplicados da CIDE ao me-
nos 40% dos recursos destinados para a União mais 
29% relativo aos Estados e Municípios.

Em boa hora, Sr. Presidente, o Congresso chama 
para si a responsabilidade de impor travas e restrições 
ao Executivo, obrigando-o a cumprir as destinações 
constitucionais dos tributos e das contribuições eco-
nômicas criados. Afinal, o Governo não pode buscar 
atingir as metas de superávites fiscais às custas da pa-
ralisação das obras de investimento em infra-estrutura, 
estrangulando as artérias viárias brasileiras e impossi-
bilitando a retomada do crescimento econômico.

Muito obrigado.
A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PMDB-

RJ. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, faço um 
breve comunicado.

Hoje, finalmente, vamos votar o relatório da CPMI 
da Exploração Sexual. Foram mais de 22 Estados visi-
tados, mais de 850 denúncias e mais de 200 pessoas 
indiciadas, entre elas políticos, empresários, juízes e 
outras autoridades.

Ao mesmo tempo em que propõe medidas, a CPI 
exige o compromisso de autoridades públicas e de 
toda a sociedade. Precisamos de mudanças urgentes 
no Código Penal, para colocar na cadeia aqueles que 
tiram das crianças o direito a uma infância feliz.

Muito obrigada.
O SR. JORGE GOMES (PSB-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Inocêncio Oliveira, Sras. 
e Srs. Deputados, tenho modestamente, dentro de mi-
nhas limitações nesta Casa, procurado debater e me 
pronunciar sobre questões da saúde, haja vista meu 
exercício profissional de médico.

Ocupo a tribuna, nesta manhã, para, primeiro, 
demonstrar minha indignação em relação a um grave 
problema que se abate sobre importante hospital do 
meu Estado. 

Refiro-me ao Hospital Universitário Oswaldo Cruz 
– HUOC, um dos principais da rede pública de Per-
nambuco. Referência em cardiologia, transplantes e 
doenças infecciosas, mergulhou em uma crise gene-
ralizada, que se vem se agravando a cada momento. 
Nos últimos meses, sua dívida saltou de R$5 milhões 
para R$8,3 milhões. O hospital pertence ao Estado e 
está vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, 
como parte da Universidade de Pernambuco. A insti-
tuição possui 347 leitos e demanda de 2.800 atendi-
mentos por dia no ambulatório.

A crise não é recente e suas conseqüências mais 
visíveis são as dificuldades de abastecimento, a falta 
de medicamentos e materiais e o atendimento precário. 
O déficit de pessoal pode ser ilustrado com o pavilhão 
novo para 128 leitos, pronto há um ano, mas que até 
agora não entrou em funcionamento porque o Estado 
não autorizou a realização de concurso público.

Em julho do ano passado, houve redução tanto 
no atendimento quanto nos internamentos. Em virtude 
das dificuldades, a Promotoria de Defesa da Saúde do 
Ministério Público Estadual recomendou, então, por soli-
citação de entidades médicas, providências do Governo 
do Estado, como a realização de concurso público, a 
fim de melhorar a situação daquela instituição. 

Apesar de todo empenho e dedicação da direção 
do hospital, não houve decisão política do Governo 
estadual para solucionar o problema. Na ocasião, o 
Ministério da Saúde liberou, a título de empréstimo, 
R$2,35 milhões para resolver parte das pendências. 
Entretanto, o desconto mensal de R$235 mil para 
saldar a dívida faz aumentar ainda mais a penúria da 
instituição. Nesse período, o HUOC não obteve qual-
quer outra fonte de recurso que não fosse do SUS e 
do FIDEPS. Sem perspectivas, a dívida aumenta cerca 
de R$500 mil por mês. 
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Esforços têm sido feitos pela direção do hospital, 
pelas entidades de saúde, como o CREMEPE, pelo 
sindicato e pelos próprios residentes, porém temos de 
dizer, com muita veemência, que não tem havido deci-
são política do Governo do Estado nem da Secretaria 
Estadual de Saúde nem da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, em função de a Universidade de Pernam-
buco hoje estar ligada àquela Secretaria.

Como disse, todos os esforços para salvar o hos-
pital estão sendo desenvolvidos pela diretoria e demais 
profissionais da instituição. O diretor da unidade enviou 
ofício, em 17 de junho último, expondo a grave situa-
ção do HUOC ao Secretário de Ciência e Tecnologia, 
Dr. Cláudio Marinho. 

Foi dada ênfase à necessidade de valorizar a 
missão social do hospital, bem como na urgência de se 
encontrar um caminho para quitar a dívida e resgatar a 
credibilidade junto aos fornecedores e parceiros. 

Documentos de mesmo conteúdo e apelo foram 
encaminhados posteriormente ao Vice-Governador de 
Pernambuco, José Mendonça Filho, e ao Ministro da 
Saúde, Humberto Costa. 

Por sua vez, Dr. Cláudio Marinho disse que está 
buscando soluções para a crise do hospital. Ele de-
clarou que está aguardando autorização da Assem-
bléia Legislativa para contratar 78 novos profissionais 
e que vai tentar, junto à Secretaria da Fazenda, uma 
alternativa para a compra emergencial de remédios e 
materiais. Esta não é a solução para o problema, pois 
faltam muito mais funcionários e o investimento pro-
posto pelo Governo Estadual é irrisório diante da real 
necessidade do hospital.

Em busca de alternativas, ocorreu reunião no dia 
2 de julho último no HUOC, com a presença do CRE-
MEPE, da Comissão de Ética do hospital, dos chefes 
de todos os departamentos e clínicas da unidade, da 
diretoria-geral e profissionais residentes. Por parte dos 
médicos foi sugerida a redução de atendimento como 
única forma de manter o funcionamento da unidade 
com os recursos disponíveis. A diretoria do Oswaldo 
Cruz decidiu que, a partir de 6 de julho, haveria uma 
redução de 20% nos leitos do hospital, em conseqü-
ência da falta de remédios e materiais. 

Conforme declaração do coordenador-médico do 
hospital, o que se pretende é assegurar tratamentos 
aos pacientes já internados, porém os leitos serão fe-
chados a partir da alta hospitalar. Entretanto, os leitos 
não serão fechados igualmente em todas as clínicas. 
Em algumas, a redução poderá chegar a 50%, em ou-
tras, os cortes serão inferiores a 20%. Outra decisão 
do hospital é evitar serviços que não são pagos pelo 
SUS. Fernando Cruz diz ainda que o hospital preten-
de negociar com os Hospitais Português e Esperan-

ça, credenciados pelo SUS para cirurgia cardíaca, a 
transferência de parte dos pacientes que aguardam 
pelas operações.

Nesta quarta-feira, os cerca de 100 residentes 
de Medicina e de outras áreas que atuam na unidade 
iniciaram uma paralisação de advertência por 24 horas, 
para chamar a atenção da sociedade e de autoridades 
governamentais. Os servidores também articulam uma 
assembléia geral para esta semana.

Mais uma vez parece que a população carente é 
que vai sofrer as conseqüências do descaso do Gover-
no Estadual. A situação é tão grave a ponto de deixar 
pacientes e familiares desesperados, pois há falta de 
remédios até em setores como o de oncologia e o de 
Isolamento de Adultos, onde estão, por exemplo, pa-
cientes com infecções respiratórias graves.

Manifesto publicamente minha indignação, que é 
a mesma de toda a comunidade pernambucana, pe-
los acontecimentos nessa instituição tão tradicional,. 
Precisamos empregar nossa energia e capacidade de 
trabalho para dar vida nova ao Oswaldo Cruz e resga-
tar sua nobre missão.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que essa 
difícil situação se reflete em outros hospitais. A direção 
do Hospital Getúlio Vargas, também da rede estadual, 
afirma que será diminuído o número de cirurgias por 
causa do número de doentes, como conseqüência da 
redução de atendimentos no Hospital Oswaldo Cruz. 
O Hospital da Restauração, o maior do Nordeste, 
também passa por problemas em função da crise do 
Hospital Oswaldo Cruz, que, como se vê, traz sérias 
conseqüências para os outros hospitais.

É importante frisar que há necessidade de decisão 
política – essa é a questão – do Governo do Estado, 
o que não tem havido. 

Portanto, somo a minha indignação à dos profis-
sionais que compõem aquele hospital, bem como das 
entidades médicas, dos estudantes, dos residentes. 

Creio que todos envidaremos esforços no sentido 
de pressionar o Governo do Estado de Pernambuco 
a dar uma solução para aquele que é um hospital im-
portantíssimo, referência em cardiologia, transplantes 
e doenças infecciosas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. NILSON MOURÃO (PT-AC. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
amanhã, dia 9 de julho, será considerado um dia his-
tórico para mais de 8 milhões de palestinos residen-
tes na Palestina, em Israel e, pela diáspora, na Síria, 
no Líbano, na Jordânia e em vários outros países do 
mundo.

Será também considerado um dia histórico, me-
morável, para os democratas do mundo inteiro e para 
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aqueles homens e mulheres que têm como valores 
básicos a cidadania, a democracia e a soberania dos 
povos.

Amanhã, a Corte Internacional de Justiça, prin-
cipal órgão jurídico da Organização das Nações Uni-
das, tornará público o seu parecer consultivo sobre 
as conseqüências jurídicas da edificação do muro de 
separação nos territórios palestinos ocupados. Esse 
parecer foi solicitado à Corte Internacional de Justiça 
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

De fato, Sr. Presidente, Israel está edificando 
um muro de 8 metros de altura e 720 quilômetros de 
extensão, com fossos, cercas de arame farpado ele-
trificadas, e grande número de câmaras de filmagens. 
Além disso, o muro fecha cidades, destrói plantações 
e obras de infra-estruturas, arrasa centros comerciais 
e residências. Seu traçado intencionalmente impede a 
existência de um território palestino com área contínua. 
Mantendo-se o muro e os assentamentos, não existe 
território palestino, mas ilhas fechadas, cercadas como 
um campo de concentração.

A ONU já condenou a construção do muro nos 
seguintes termos: 

“A secretaria tem informado periodicamente ao 
Conselho de Segurança acerca do muro, assinalando 
que sua construção em terras palestinas e seu traça-
do previsto tornam mais difícil o estabelecimento de 
um Estado Palestino contíguo, viável e soberano e 
aumenta o sofrimento do povo palestino”.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cabe 
lembrar que o muro de Berlim tinha 155 quilômetros 
de extensão – compreendidos os blocos de concreto, 
cercas eletrificadas e valas de bloqueio de automóveis 
– e 3,60 metros de altura. Obteve a condenação da 
humanidade e foi derrubado em 1989.

Estive na Palestina e, depois de ter rezado ao pé 
do muro e feito lamentações por sua existência, es-
tou firmemente convencido de que os povos que têm 
espírito democrático e memória histórica não podem 
permitir a continuidade da edificação de um símbolo 
já condenado, rejeitado e derrubado em passado re-
cente, por tudo de ruim que esse ele evoca.

Não precisamos de muros que segregam, divi-
dem, envergonham e multiplicam o ódio. Como disse 
o Papa João Paulo II, entre aspas, “precisamos de 
pontes que unem e criam a cooperação e a solidarie-
dade entre os povos”.

Assim, Sr. Presidente, milhões de palestinos de-
mocratas e patriotas, pessoas que têm como valores a 
democracia e a soberania dos povos, aguardam com 
grande expectativa o parecer consultivo da Corte In-
ternacional de Haia, na esperança de que vencerão a 
democracia, a tolerância e a soberania dos povos.

Desejo, portanto, que a Corte Internacional de 
Haia, em seu parecer, condene veementemente a edi-
ficação desse muro que envergonha a consciência de-
mocrática do mundo, e que os generais de Israel, sob 
o comando do Primeiro-Ministro Ariel Sharon, insistem 
em construir, passando por cima das determinações 
da Organização das Nações Unidas e literalmente in-
vadindo território alheio, que é do povo palestino.

Passo agora a tratar de outro assunto. Sr. Presi-
dente, Sras. e Srs. Deputados, a XVII Reunião do Co-
mitê de Negociações Comerciais da ALCA, ocorrida 
na cidade de Puebla, no México, discutiu vários temas 
de fundamental importância para a economia dos 34 
países participantes da futura área de livre comércio. 

Tive oportunidade de participar da delegação de 
Parlamentares brasileiros presentes a essa reunião, 
em que a agricultura familiar entrou definitivamente na 
pauta de negociações da ALCA. O Governo brasilei-
ro, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e do Itamaraty, apresentou uma proposta de 
tratamento especial para o setor, que foi aceita como 
documento oficial nas negociações comuns aos países 
envolvidos na implantação da área de livre comércio. 
O documento entrou na pauta de discussões devido 
à importância da agricultura familiar para a segurança 
alimentar das nações.

O Governo brasileiro está definindo sua estratégia 
para proteger a agricultura familiar nas próximas roda-
das de negociação da ALCA. A introdução do conceito 
de agricultura familiar no âmbito da ALCA foi uma gran-
de vitória do Governo Lula. O setor é de fundamental 
importância para o desenvolvimento econômico-social 
e o combate à miséria.

Dos 4,8 milhões de estabelecimentos rurais bra-
sileiros, 4,1 milhões são familiares e geram 77% dos 
empregos no campo. O setor é responsável por quase 
40% do valor bruto da produção agropecuária e pro-
duz 84% da mandioca, 72% da cebola, 67% do feijão, 
58% dos suínos, 54% da bovinocultura de leite, 49% 
do milho, 47% da uva, 40% de aves ovos e 31% do 
arroz que chegam à mesa dos brasileiros. 

A agricultura familiar também participa no resul-
tado positivo da balança comercial brasileira. Contribui 
para o abastecimento do mercado interno, reduzindo 
a necessidade de importações, e participa significati-
vamente em importantes cadeias de exportação, com 
32% da soja, 25% do café, 49% do milho, além de 
frangos, suínos e fumo, entre outros produtos.

Sr. Presidente, na reunião da ALCA em Puebla, 
fui testemunha da competência da delegação de ne-
gociadores brasileiros. Eles adotaram uma postura 
diante de todos os temas que preserva os interesses 
do País e que nos tranqüiliza para avançar em direção 
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ao acordo. O zelo dos negociadores na defesa dos 
interesses nacionais valoriza o esforço interno do Go-
verno Federal na geração de políticas públicas voltadas 
ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. 
O Presidente Lula lançou, em junho do ano passado, 
um conjunto de ações para fomentar e qualificar a 
produção rural familiar, como crédito, apoio à comer-
cialização, garantia de renda e assistência técnica. Fo-
ram disponibilizados 5,4 bilhões de reais por meio do 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar – PRONAF para a safra 2003/2004. Já para a 
safra 2004/2005 o montante disponível recentemente 
anunciado pelo Presidente Lula é de 7 bilhões de reais, 
podendo chegar até 8 bilhões de reais, crédito recorde 
para o setor em toda a história do Brasil.

É impossível pensarmos num projeto de desen-
volvimento sustentável para o Brasil sem levar em con-
sideração a importância que a agricultura familiar tem 
numa perspectiva de soberania e segurança alimentar. 
O Governo Federal, apesar das grandes dificuldades 
encontradas no ano passado, não descuidou dos pe-
quenos produtores familiares, ao contrário, está envi-
dando todos os esforços no sentido de fortalecer esse 
segmento do setor agrícola, mantendo as famílias com 
vocação agrícola em suas propriedades, a fim de que 
produzam, gerando assim emprego e renda.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WASNY DE ROURE (PT-DF. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, cumprimento a Mesa 
Diretora pelo esforço com que viabilizou ontem, jun-
tamente com as Lideranças da Casa, projeto de lei 
referente aos servidores de nível médio da Advocacia-
Geral da União.

O projeto foi fruto de amplo acordo, depois de um 
período de greve dos servidores das universidades e 
das escolas técnicas, que ontem, após muitos anos, 
viram uma de suas lutas – a gratificação – ser aprova-
da. Espera-se que essa gratificação seja incluída na 
reestruturação da carreira desses servidores.

Portanto, cumprimento o Presidente e o Vice-
Presidente da Casa por seus esforços para viabilizar 
a aprovação de 2 projetos da maior importância para 
setores do serviço público.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Em 

nome do Presidente João Paulo Cunha, em meu nome 
pessoal e no da Casa, nobre Deputado Wasny de 
Roure, agradeço a V.Exa. as referências e o reconhe-
cimento que faz ao trabalho desenvolvido pela Mesa 
Diretora e pela Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Francisco Turra.

O SR. FRANCISCO TURRA (PP-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desde o início da década passada, no Tratado de As-
sunção, estamos acompanhando a formação de im-
portante bloco, o MERCOSUL, que para nós significa o 
início do grande sonho de integração do continente.

Acompanhamos a consolidação de um bloco adu-
aneiro que tem absolutas dificuldades de convergir e, 
acima de tudo, de solidificar-se. Seguidas vezes, há 
estremecimento nas relações, especialmente comer-
ciais, com nossos países vizinhos e, particularmente, 
com a Argentina. Mas esse bloco é fundamental, é 
importante para argentinos, uruguaios, paraguaios e 
brasileiros, porque, em conjunto, formamos o segun-
do maior bloco de produtores agrícolas do mundo. 
Isoladamente somos poucos, pequenos, e pouco po-
demos avançar em relação à integração com outros 
grandes blocos.

Vivemos há pouco duas crises sucessivas, injus-
tificadas e provocadas até por uma reação argentina 
incompreensível para nós. Uma delas foi em relação 
ao foco da febre aftosa no Pará. A Argentina, saben-
do que o Pará não é exportador de carne e que ainda 
não está liberado da febre aftosa, anuncia o bloqueio 
para a carne brasileira – atitude inusitada e absoluta-
mente irresponsável.

A outra crise é que, alegando protecionismo bra-
sileiro – o que é piada –, a Argentina ameaça retalhar 
e criar tarifas para a importação de eletrodomésticos 
produzidos no Brasil.

Acreditamos que a sensibilidade e o bom sen-
so irão prevalecer e que teremos como parceiros, e 
não como concorrentes, argentinos, paraguaios e 
uruguaios. E mais, imagino que a presença do Presi-
dente Vicente Fox facilitará uma maior integração da 
América do Sul, da América Central e que os países 
do Pacto Andino vão aderir a um bloco importante que 
poderemos formar.

É necessário ter tolerância, paciência e compre-
ensão, mas também é fundamental que persistamos. 
A União Européia teve tropeços, problemas, e hoje é 
um bloco importante – até uma moeda única foi cria-
da para proteger seus interesses. Enfim, é um bloco 
que tem despontado no mundo como exemplo e como 
modelo.

Por isso mesmo eu diria que temos de ter tole-
rância, a virtude de quem sabe dialogar, compreender 
e, às vezes, até suportar atitudes inconsistentes e in-
convenientes por parte de parceiros.

Sr. Presidente, ocupo ainda esta tribuna para ma-
nifestar posição que cada vez mais se torna clara para 
mim. Estamos às vésperas de importantes eleições. 
Considero as eleições municipais as mais importantes 
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de todas, porque podem reformar o próprio mapa da 
geografia política do Brasil e fortalecer a democracia.

Entretanto, temos de pensar de forma mais cla-
ra e objetiva a unificação das eleições no Brasil. Creio 
que, para um País que busca estabilidade, eleições 
conjuntas e em todos os níveis, a cada 5 anos, seriam, 
a meu juízo, muito importantes.

Eleições a cada 2 anos é crise anunciada a cada 
2 anos; é porre de democracia. Segue-se a exploração 
do capital, que aqui vem para migrar e repentinamente 
fugir com grande volatilidade, deixando-nos à mercê 
dessa economia sem sustentação.

Por isso, Sr. Presidente, a unificação de todas 
as eleições seria efetivamente uma grande conquista, 
além de muito fácil de discutirmos e aprimorarmos no 
Congresso Nacional.

Obrigado.
O SR. JAIR BOLSONARO (PTB-RJ. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
ontem ocorreu mais uma manifestação de familiares 
de militares, que têm buscado sensibilizar o Governo 
relativamente à questão salarial da tropa. Até o jornal 
O Dia, do Rio de Janeiro, traz estampada em sua capa 
a seguinte manchete: “Em quartel que falta pão até 
recruta tem razão”. Eles estão à beira do desespero, 
tendo em vista a insensibilidade e a falta de definição 
por parte do Governo para essa importante questão.

Alguns dizem serem uma vergonha essas ma-
nifestações. Mas a vergonha seria para as mulheres, 
para o Governo ou para a nossa Nação, onde as For-
ças Armadas estão pedindo esmolas? Como números 
não deixam dúvida, terei paciência de fazer a leitura 
da tabela de remuneração dos militares, com o deta-
lhe de não estar aqui apenas como sindicalista mos-
trando o piso salarial e esquecendo quaisquer outras 
vantagens.

Nesta tabela constam todos os adicionais, exce-
to aquele por tempo de serviço, porque foi congelado, 
e as despesas obrigatórias. Vejam o que prevê essa 
nossa última lei de remuneração – a Medida Provisó-
ria nº 2.215, que está completando 4 anos nesta Casa 
– para um general de Exército, com 45 anos de servi-
ço: salário líquido de 5.448 reais.

Tenho assistido à luta do Senador Antonio Carlos 
Magalhães no Senado. Foram vários os seus pronun-
ciamentos tentando sensibilizar o Governo para essa 
questão, porque o Exército Brasileiro é de todos nós, 
apesar de o Sr. Presidente ser o Chefe Supremo das 
Forças Armadas.

Um coronel, com 32 anos de serviço, vários cur-
sos e dedicação exclusiva, recebe, em final de car-
reira, 3.925 reais líquidos. Será esse o estímulo para 
um filho nosso seguir a carreira das armas? Há algum 

Parlamentar que tenha um filho na Academia Militar 
das Agulhas Negras, na Academia da Força Aérea ou 
na Escola Naval? Algum filho nosso está pretendendo 
estudar para um dia ser oficial das Forças Armadas? 
Logicamente, não, porque orientamos bem os nossos 
filhos. Em que pese ser uma profissão bastante boni-
ta e admirada, para a família está se transformando 
num desastre.

Um capitão-piloto, por exemplo, que não tivesse 
promoção e estivesse na ativa, após 17 anos de ser-
viço, receberia 2.828 reais. Qualquer piloto com essa 
qualificação estaria ganhando, no mínimo, o dobro 
dessa remuneração.

Em vários concursos o salário inicial é de 8 mil 
reais, como, por exemplo, o da Polícia Federal, mas um 
aspirante sai da academia com um soldo de 2.253 reais. 
Um subtenente com 30 anos de serviço recebe 2.083 
reais. Será que algum garoto quer prestar concurso 
para escola especializada, para a ESA, para a Escola 
de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá? 
Se estiver bem informado, com toda a certeza, não. Um 
3º sargento controlador de vôo ganha 1.297 reais; um 
taifeiro, após 30 anos de serviço, ganha 942 reais.

Temos aqui o símbolo do descaso com as Forças 
Armadas: um recruta, filho do pobre, do miserável, que 
muitas vezes não conhece o pai, ganha salário bruto de 
153 reais. Será que algum garoto quer prestar serviço 
militar obrigatório? Não há salário nem comida, e com 
esse dinheiro tem que comprar parte de seu enxoval 
e por aí afora. Isso é uma vergonha!

Será que o Congresso continuará calado dian-
te disso? Alguns podem afirmar: “Não é competência 
nossa”. Mas existe nesta Casa medida provisória com 
várias emendas que precisa ser votada – mais de 100 
Parlamentares apresentaram 823 emendas para mu-
dar essa medida provisória. Será que isso interessa 
ao PT? Esse é o Exército que o PT quer? Até quando 
a disciplina militar valerá? Até quando chefes milita-
res conseguirão segurar sua tropa tendo nas mãos o 
regulamento disciplinar do Exército?

O Governo alega que nossa folha de pagamento 
chega à casa dos 20 bilhões de reais por ano e que, 
se conceder 5% agora, gastará 500 milhões de reais 
este ano e 1 bilhão de reais no ano que vem. Ora, meu 
Deus do céu, se não queremos Forças Armadas, va-
mos fechar as portas das Academias, vamos fechar as 
portas da Escola de Formação de Sargentos e vamos 
parar de gastar com propagandas na televisão orien-
tando a garotada a seguir a carreira das armas.

A situação constrange, tenho certeza, homens 
da defesa, que têm acompanhado o seu trabalho, e 
desgasta os comandantes militares. Assim, deixo um 
apelo aos nobres pares no sentido de que, se a situ-
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ação não for resolvida brevemente, nos debrucemos 
sobre a questão, depois de voltarmos das eleições. 
Vamos transformar uma sessão em Comissão Geral 
e debater o assunto.

Tenho certeza de que muitos Parlamentares, para 
não dizer todos, desejam se debruçar sobre o assunto, 
porque as Forças Armadas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, não são do PT, são do Brasil.

O SR. DR. PINOTTI (PFL-SP. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vol-
to hoje a abordar um problema que aflige milhões de 
brasileiros: a questão dos planos de saúde.

É absurdo o que está acontecendo e absurdo 
maior ainda a Agência Nacional de Saúde não adotar 
medidas que coíbam todos os abusos aos quais estão 
sendo submetidos os usuários de planos de saúde.

Recordo que com as Medidas nºs 63 e 64, da 
Agência Nacional de Saúde, os 18 milhões de usu-
ários de planos de saúde foram empurrados para a 
armadilha da migração.

Tentamos, aqui no Congresso, fazer uma medida 
de conversão, corrigindo essas questões gravíssimas: 
500% de aumento por faixa etária, urgência medida 
no tempo de apenas 24 horas – se passou de 24 ho-
ras, o usuário pode morrer que não é mais urgência 
–, carência novamente depois de já tê-la cumprido 10 
anos atrás, e tantas outras coisas.

Nesse ínterim, a Agência Nacional de Saúde ainda 
autorizou que as operadoras não oferecessem o pro-
cesso de adaptação, só o de migração. Para quem não 
sabe a diferença, a adaptação coloca o cidadão sob a 
proteção da Lei nº 9.656, mas limita o aumento a 15% 
e, no máximo, 25% da prestação, enquanto a migração 
dá às operadoras de plano de saúde a possibilidade de 
fazerem novo contrato e cobrarem quanto quiserem. 
Além disso, a agência faz propaganda enganosa.

Fui acusado por ter caracterizado essa propa-
ganda como enganosa, mas felizmente um juiz de 
Pernambuco, terra do nosso Presidente, em nosso 
socorro, assim a considerou e proibiu sua divulgação 
e a migração.

Quando, porém, o juiz proíbe a migração, as 
operadoras de plano de saúde colocam nova faca 
no pescoço do usuário – tenho certeza de que os 
Deputados estão recebendo reclamações dos seus 
eleitores sobre o tema –, impingem aos usuários de 
planos antigos aumentos absolutamente inusitados, 
sem nenhuma conotação com o real, de 40% a 80%, 
às vezes até de 100%.

Hoje, o usuário está com uma faca no pescoço e 
outra na barriga. Não pode migrar porque está proibido, 
graças a Deus, mas também está sendo pressionado 
pelas operadoras com aumentos abusivos de 40% a 

80%, sem nenhuma explicação. Se não assinar esse 
aumento, fica inadimplente.

Digo aos meus colegas Deputados como orien-
tar esses usuários, que são 18 milhões de brasileiros. 
Eles não precisam pagar esses aumentos abusivos, 
devem procurar a Justiça, o que pode ser feito por in-
termédio do PROCON, do IDEC, do PROTEST, que 
têm mecanismos preparados para tal. Se forem consi-
derados inadimplentes, ou seja, se estiverem com 60 
dias de atraso, podem ser postos fora do plano pelas 
operadoras.

Em síntese, companheiros, o que as operadoras 
querem é reestatizar os usuários, principalmente os 
idosos, dos quais usufruíram lucros imensos duran-
te 10 anos. Agora que esses usuários estão ficando 
idosos e vão dar despesa, querem devolvê-los para 
o Estado.

Sr. Presidente, o maior absurdo é que o Estado 
não faz nada para resolver esse problema crucial. A 
Agência Nacional de Saúde não toma nenhuma atitu-
de e cria caos no mercado e para os hospitais pres-
tadores.

Um dos Deputados que me antecedeu na tribuna 
abordou muito bem a inadimplência dos hospitais pres-
tadores. Os usuários ficam sem solução, os médicos 
estão sem aumento há 8 anos, e a Agência Nacional 
de Saúde paira incólume, com grande solidariedade à 
saúde financeira dos planos e sem nenhuma solução 
para médicos, hospitais prestadores e, principalmente, 
para os usuários.

Exatamente por isso, comunico à Casa que estou 
pedindo a intervenção do Tribunal de Contas da União 
para que Agência passe a cumprir a Lei nº 9.656 e 
faça o ressarcimento. 

Hoje, o SUS, por intermédio da Agência, finan-
cia o sistema privado de saúde, que a ele devolvem 
os doentes, dos quais usufruiu de maneira abusiva 
durante 10 anos.

Não se pode concordar com essa prática, Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Deputados. Temos de encontrar 
soluções. Não sei se o caso é de polícia, de justiça ou 
da nossa Casa. De qualquer maneira, o Governo deve 
resolvê-lo, porque comanda a Agência.

Aproveito a oportunidade para chamar os colegas 
Deputados para virem votar a PEC Paralela.

Cometeremos injustiça contra os trabalhadores 
brasileiros, meu caro Miro Teixeira, que ontem foram o 
grande baluarte na luta para votarmos a PEC Paralela. 
Ontem, tratamos de carreiras específicas, de trabalha-
dores honestos e sérios que tiveram oportunidade de 
fazer lobby. Fizeram e ganharam.

Hoje, vamos tratar da PEC Paralela, que diz res-
peito ao conjunto de funcionários públicos. Não é justo 
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que esta Casa seja sensível ao lobby de determinados 
grupos de funcionários, mesmo que ele seja justo, e 
não seja sensível à solução do problema da PEC Pa-
ralela como um todo.

Há a proposta do Deputado Pimentel, que é 
palatável, boa, correta e promove melhorias. Já que 
estamos todos aqui, vamos votá-la, pois se não o fi-
zermos agora, não o faremos até o final do ano, o que 
realmente não deveria acontecer.

Peço aos caros colegas que venham ao plená-
rio para votarmos a PEC Paralela. Muita gente está 
usando bottom, mas torcendo para que a PEC não 
seja votada.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CARLOS NADER (PFL-RJ. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, foi realizada no final do mês passado, no Rio de 
Janeiro, o Fashion Business, um dos maiores eventos da 
moda no País. E, para orgulho da região sul fluminense, 
as indústrias ali localizadas tiveram uma participação 
intensa no evento, que serve de vitrine para o setor de 
vestuário, recebendo visitas de empresários nacionais 
e internacionais. A partir da criação desse evento, as 
exportações cresceram na ordem de 30%. 

Hoje a região sul fluminense possui 400 empre-
sas desse segmento, espalhadas por 20 cidades, com 
destaque para Valença. Essas empresas, que geram 
empregos em cidades onde o nível de atividade eco-
nômica é mais modesto do que em outras mais desen-
volvidas, atuam nos ramos de tecelagem, confecções, 
bordados e outras especialidades, e estão fornecendo 
produtos cada vez mais qualificados para países da 
América do Norte e da Europa – um dado que grande 
parte da população desconhece.

A região sul fluminense já é reconhecida inclusi-
ve como um pólo de moda, e tem entre seus clientes 
grandes marcas nacionais, sobretudo de jeans. As 
empresas ali estabelecidas têm-se mostrado cada vez 
mais inovadoras, modernas e qualificadas para inse-
rirem seus produtos no mercado, ganhando espaço 
num terreno muito competitivo.

É importante ressaltar, Sr. Presidente, o alto nível 
dos produtos desenvolvidos no pólo de moda do sul flu-
minense como mais um exemplo de que é possível ge-
rar emprego e renda de diversas formas, e não apenas 
com as grandes fábricas, as grandes indústrias, como 
se costuma imaginar. De acordo com a Presidente do 
Sindicato das Indústrias do Vestuário do Sul Fluminen-
se, Gisele Mehl, há pelo menos 40 griffes renomadas 
produzindo parte considerável de suas coleções no sul 
do Estado do Rio de Janeiro. São empresas que têm 
entre 15 e 40 empregados, e que podem expandir o seu 
quadro de pessoal a partir do momento em que novos 

contratos forem fechados, principalmente no exterior. 
E se depender do talento e da garantia de qualidade 
que vêm marcando o trabalho dessas confecções, não 
há dúvidas de que isso vai ocorrer.

Estamos levantando este tema, Sr, Presidente, 
para reforçar a necessidade de que se dê atenção a 
esses setores produtivos instalados no interior, dos 
quais pouco se ouve falar. Eles trabalham silenciosa-
mente, mas têm uma função econômica e social das 
mais importantes. É preciso que estejamos acompa-
nhando esses produtores, ouvindo suas sugestões, 
buscando formas de incentivá-los a se aproximarem 
dos seus clientes em potencial e criando condições 
ainda mais favoráveis para que possam desenvolver 
satisfatoriamente suas atividades.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no momen-
to em que o mundo ingressa no século XXI, o acesso 
às novas tecnologias é fundamental para o aprimorar o 
conhecimento dos cidadãos. O Brasil ainda tem muito 
a crescer quando o assunto é inclusão digital. Por isso, 
é motivo de elogios o programa iniciado no Município 
fluminense de Piraí, que, por iniciativa do Governo do 
Estado, começa a ser estendido, sob a denominação 
de Projeto Município Digital, para outras cidades, a 
começar por Rio das Flores, uma cidade de 8 mil ha-
bitantes que dentro de 60 dias receberá os recursos 
para implementar essa experiência nos moldes do 
inovador e premiado Piraí Digital. 

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
assinou um acordo de cooperação técnica com o Cen-
tro de Processamento de Dados do Estado do Rio de 
Janeiro – PRODERJ e a Associação dos Prefeitos e 
dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro – APRE-
MERJ para replicar o Projeto Piraí Digital, que já me-
receu destaque até na imprensa internacional. A idéia 
é estender a experiência de Piraí para outros Municí-
pios do Estado. No caso de Rio das Flores, dentro de 
60 dias, como já dissemos, os recursos chegarão aos 
coordenadores locais do Projeto Município Digital, e 
ainda este ano mais 2 Municípios serão incluídos nesse 
programa – um deles na região noroeste fluminense, 
uma das mais pobres do Estado. O objetivo é priorizar 
cidades as pequenas, onde as empresas de tecnologia 
não têm interesse em investir.

O Projeto Piraí Digital implementou infra-estrutura 
de transmissão de dados em alta velocidade naquela 
cidade fluminense de 23 mil habitantes, localizada na 
região do Médio Paraíba. Todas as repartições públi-
cas de Piraí, da sede da Prefeitura às escolas, estão 
conectadas à Internet de alta velocidade. Ondas de 
rádio emitidas por estações fincadas em morros acima 
da cidade trazem informação digital a 14 megabits por 
segundo. O sinal é capturado por antenas do tamanho 
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de maços de cigarros instaladas em postos de saúde, 
na sede da Prefeitura e em quiosques a céu aberto, 
permitindo à população conexão gratuita.

Como já dissemos, técnicos do PRODERJ já estão 
realizando o estudo para implementar o projeto piloto 
também em Rio das Flores, e planejam sua expansão 
a todos os Municípios que se interessarem. 

A tecnologia tem de ser uma prioridade do nosso 
País. A previsão do Governo Federal é de que cida-
des com menos de 50 mil habitantes só terão acesso 
à Internet de alta velocidade entre 2010 e 2014; esse 
prazo precisa ser revisto. Já ficou comprovado em Piraí 
que os alunos apresentam melhora no desempenho 
escolar depois que a rede pública de ensino passa a 
se conectar à Internet. É uma forma simples e ao mes-
mo tempo eficiente de inclusão. Portanto, o Governo 
deve procurar conhecer esse projeto para levá-lo ou-
tros pontos do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Peço 

licença aos colegas para dar a palavra ao nobre Depu-
tado Nelson Pellegrino, em permuta com o Deputado 
Walter Pinheiro, porque S.Exa. terá um compromis-
so. Em seguida darei a palavra àqueles que querem 
encaminhar à Mesa seus discursos para que sejam 
considerados lidos.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Nelson 
Pellegrino, que disporá de 5 minutos.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, neste Congresso, particularmente nesta Casa, 
esta semana fizemos um esforço concentrado para 
votar uma série de matérias relevantes para o País e 
limpar a pauta. Ainda ontem aprovamos a medida pro-
visória referente à COFINS, com o esforço de muitos 
Parlamentares, entre os quais me incluo. Por várias 
vezes atuei como uma ponte nessa negociação. Con-
seguimos votar também projetos que reestruturam as 
carreiras de vários segmentos do serviço público no 
País – universidades, centros federais tecnológicos, 
Procuradoria, Advocacia da União e várias categorias 
na área de fiscalização e auditoria. 

Esperamos que o Senado Federal ratifique essas 
votações ainda neste período de prorrogação da Sessão 
Legislativa. Incluo-me, repito, entre os que se esforçam 
para que sejam aprovadas essas matérias, um com-
promisso do nosso Governo em razão da herança que 
recebemos: 8 anos sem reajuste aos servidores.

Srs. Deputados, fui advogado do Sindicato dos 
Servidores, e continuo a acompanhá-los; liderei a 
bancada do PT nesta Casa, inclusive no processo da 
reforma da Previdência, e já me referi a isso nesta tri-
buna. Do meu ponto de vista, foi melhor que o nosso 

Governo tenha feito essa reforma, porque ele a mitigou 
com as mediações que fez, e que continua a fazer, na 
forma como negocia com os servidores. 

A herança que recebemos do Governo passado 
não pode ser corrigida em um ano e meio, mas, na qua-
lidade de Líder do PT e ainda como Parlamentar desta 
Casa, tenho testemunhado as várias negociações do 
nosso Governo com os diversos segmentos do serviço 
público para encontrar as soluções, e delas participo. 
No ano passado concedemos um reajuste de salário 
aos servidores públicos e neste ano também vamos 
conceder. Buscando tratar o servidor público como 
ele merece ser tratado, estamos permanentemente 
na mesa de negociação com a categoria, como nunca 
antes aconteceu neste País. Os resultados obtidos até 
agora podem estar aquém das expectativas, nossas e 
dos servidores, mas o Governo tem feito esforço brutal 
para atender às demandas dos servidores, represadas 
por muitos e muitos anos, dado o massacre perpetrado 
por políticas anteriores.

Fizemos um grande esforço na Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização para 
a aprovação do necessário remanejamento de cré-
ditos, a pedido do Governo Federal, a fim de que ele 
tenha as condições orçamentárias de reestruturar não 
só as carreiras que citamos aqui mas também outras, 
que poderão ser igualmente contempladas por medi-
das provisórias, mas ainda estamos em processo de 
negociação.

Quero dizer ainda que me incluo entre os que 
querem hoje votar a PEC Paralela, matéria sobre a 
qual tenho opinião favorável. Algumas teses dessa 
propostas foram defendidas por mim, na qualidade 
de Líder do PT, quando da reforma da Previdência, e 
conseguimos restabelecer no texto a plena integralida-
de e a paridade parcial, embora eu tenha defendido a 
paridade plena. Estamos, portanto, dispostos a votar 
essa PEC, e inclusive registrei presença no painel para 
ajudar que se atinja o quorum. 

Estamos dispostos a aprovar a PEC Paralela 
para aprimorar a própria reforma da Previdência, de-
fendendo a inserção de alguns mecanismos, como a 
integralidade, a paridade plena e a previdência com-
plementar pública, tanto na reforma da Previdência já 
aprovada quanto na PEC Paralela. E o relatório dessa 
PEC, de autoria do Deputado José Pimentel, na minha 
opinião, pode ser objeto de um acordo que podemos 
estabelecer para votá-la e aprová-la, uma vez que 
aprimora mecanismos importantes de respeito aos 
servidores públicos.

Portanto, nossa expectativa é de que hoje, antes 
de se encerrar esta Sessão legislativa, o Congresso 
Nacional possa votar a PEC Paralela. Estamos aqui 
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para votá-la. As teses dessa PEC, não acolhidas no 
processo da reforma da Previdência, foram aceitas 
pelo Senado e também devem ser recepcionadas e 
aprovadas por nós. É o nosso desejo, até porque al-
gumas são de nossa própria autoria, assim como de 
outros Deputados desta Casa. Somos inclusive teste-
munha de que muitas dessas teses – talvez todas elas 
– foram objeto de emendas coletivas e individuais da 
bancada do PT.

Por último, estando presentes neste plenário 
alguns Deputados ligados ao Sr. Paulo Souto, Gover-
nador da Bahia, quero fazer um apelo no sentido de 
que S.Exa. o Sr. Governador negocie com os servi-
dores da educação e da saúde, que ontem entraram 
em greve. 

Há notícias de que não haverá reajuste este ano 
para os servidores públicos daquele Estado. Assim 
como estamos concedendo reajuste este ano para 
os servidores públicos no âmbito federal, esperamos 
que o Governo da Bahia se sente à mesa de negocia-
ção com os servidores estaduais, até porque alguns 
destacados Líderes do PFL defenderam entusiastica-
mente o salário mínimo de R$275,00, quando hoje, 
Deputado Paulo Magalhães, no Estado da Bahia há 
servidores públicos recebendo apenas R$240,00, ou 
seja, menos do que o piso mínimo, recentemente ele-
vado para R$260,00. 

Portanto, espero que, em coerência com o que 
defendeu nesta Casa, o PFL da Bahia estabeleça um 
piso de R$275,00 para os servidores públicos daquele 
Estado, e, a exemplo do Governo do Presidente Lula, 
negocie, busque o ponto de interseção, promova a 
reestruturação das carreiras e conceda um reajuste a 
essa categoria.

E espero também que seja aprovada a PEC Pa-
ralela.

O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-BA. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, o Sr. Presidente da República convocou reu-
nião com Ministros, Líderes da base aliada e alguns 
Deputados para comemorar 1 ano e 8 meses do seu 
Governo. Alguns membros da cúpula governamental 
que estiveram presentes à reunião exaltaram o traba-
lho do Governo nesse período.

Nós, que votamos no Presidente Lula, não discu-
timos a eficiência do Governo, porque podemos atestar 
– e quanto a este ponto atentem os Srs. Líderes e aque-
les que defendem, veementemente, o Governo – que 
toda essa evolução, toda essa melhoria anunciada e 
produzida pelo Sr. Presidente, só quem não a recebeu 
e quem a desconhece é o povo brasileiro.

E por isso, Sr. Presidente, sinto-me obrigado a 
vir a esta tribuna para contestar a forma pela qual o 

Governo Federal vem distribuindo recursos para seus 
apaniguados: por conveniência e sem o menor crité-
rio. Essa atitude, aliás, fere tudo aquilo que foi esta-
belecido antes das eleições. Conseguiram até que o 
Advogado-Geral da União emitisse parecer que burla-
va a lei eleitoral. Atentem bem: o Advogado-Geral da 
União emitiu parecer que burlava a lei eleitoral, com 
o único objetivo de beneficiar aqueles que compõem 
a base aliada.

Felizmente, o Ministro Sepúlveda Pertence, por 
meio de decisão lúcida e sábia, determinou fosse aquele 
parecer arquivado. Trata-se de mais uma mirabolante 
peripécia deste Governo, arquivada por ordem do efi-
ciente Ministro Sepúlveda Pertence.

Enquanto isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, a Bahia, meu Estado, apesar de ter recebido al-
gumas vezes a visita do Ministro Walfrido Mares Guia, 
que fez afirmativas extremamente comprometedoras 
ao dizer que a Bahia é um Estado modelo para o Brasil 
e, por isso, estava pronta para receber os recursos do 
PRODETUR II, até hoje não viu um tostão.

Essas afirmações foram feitas pelo Sr. Ministro 
há um ano, mas o Governador Paulo Souto, que dá ao 
Brasil um exemplo de competência, frustrou-se com 
mais esse compromisso descumprido pelo Ministro 
Mares Guia.

Posteriormente, o Governador foi convidado a ir 
ao Ceará para assinar um protocolo de intenções. Mas 
o Governo Federal ficou somente na intenção, porque 
até hoje o Ministro Mares Guia e aqueles que traba-
lham com o Presidente Lula não liberaram um tostão 
do PRODETUR II para a Bahia. E o pior, Presidente 
Inocêncio Oliveira: nada foi liberado para o Nordeste. 
Será que este Governo não quer os votos do Nordes-
te? O Nordeste seria beneficiado, e muito, com a libe-
ração do PRODETUR.

Hoje volto à tribuna para inquirir o Ministro Mares 
Guia: ora, Ministro, se a Bahia está pronta e se é um 
Estado que dispõe dos recursos exigidos como con-
trapartida, por que não liberar os recursos do PRO-
DETUR, que seriam investidos na infra-estrutura? O 
Governo do Estado já fez a sua parte.

Desde a época do ex-Governador Antonio Carlos 
Magalhães, o Governo da Bahia pauta sua política na 
ação, na competência e na moralidade.

Hoje nos sentimos à-vontade, Sr. Presidente, 
Deputado Inocêncio Oliveira, para vir a esta tribuna e 
convocar todos os membros da base aliada a fim de 
que perguntem ao Ministro Mares Guia por que S.Exa. 
tem vilipendiado tanto o Nordeste e, principalmente, 
a Bahia.

Não é justo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, que um Ministro da estirpe de Walfrido dos Ma-
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res Guia – após ir à Bahia, garantir recursos e decla-
rar veementemente que a Bahia é um exemplo – seja 
desprestigiado pelo Sr. Presidente e pelos demais Mi-
nistros. Não entendo como isso pode acontecer. Um 
Ministro da estirpe de Walfrido dos Mares Guias faz 
afirmativas tão fortes, elogia tanto o Governador Paulo 
Souto e a Bahia, mas o Sr. Presidente e alguns mem-
bros do Governo fazem com que a palavra de S.Exa. 
não valha nada.

Não podemos aceitar esse tratamento, Sr. Presi-
dente. Nós, do Nordeste, temos que assumir uma po-
sição e cobrar do Ministro, do Presidente da República 
e, acima de tudo, desta Casa um eficiente trabalho, 
para que o Nordeste receba tratamento digno, já que 
somos a grande maioria neste Parlamento.

Por isso não entendo este Governo. O Deputado 
Jair Bolsonaro disse em seu pronunciamento que um 
general de Exército não pode ganhar 5.500 reais nem 
em fim de carreira, e que um coronel não pode ganhar 
3.500 reais. 

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não 
se segura uma tropa com esse salário de miséria, nem 
se contém um povo frustrando expectativas criadas por 
promessas do Governo.

Muito obrigado.
O SR. DR. HELENO (PP-RJ. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
a recente viagem realizada pelo Presidente Lula à 
China tem grandes probabilidades de dar um grande 
impulso não só às nossas atividades do agronegócio, 
mas também ao projeto nuclear brasileiro, através de 
parceria exclusivamente sino-brasileira, isso porque 
a troca de tecnologia, bem como a venda de urânio 
poderão representar considerável injeção de recursos 
chineses ao programa nuclear brasileiro, que carece 
na ordem de alguns bilhões de dólares americanos 
para alavancagem.

Segundo o publicado na mídia nacional, a Chi-
na deixou aparentemente claro que o que ela quer é 
a compra de urânio natural, uma vez que já tem do-
mínio de 2 técnicas de enriquecimento, qual sejam a 
ultracentrifugação e a difusão gasosa.

Só à guisa de curiosidade, gostaríamos de es-
clarecer que a tonelada de urânio natural está na or-
dem de 30 dólares, enquanto o produto enriquecido já 
custa no mercado internacional 1.400 dólares ameri-
canos. Isso torna óbvio que, para o Brasil, é mais lu-
crativo a exportação do produto enriquecido tão logo 
ele tenha capacidade de colocá-lo, industrialmente, 
no mercado.

A China, assim como o Brasil, necessita au-
mentar sua capacidade de geração energética e está 
programando a quadruplicação de seu parque nucle-

ar até 2020. Para isso, tem planos de construir mais 
11 usinas, além das 8 já em operação e 3 adicionais, 
que deverão entrar em funcionamento nos próximos 
2 anos, e gostaria de ter o Brasil como parceiro. Essa 
nova meta faria a China saltar de uma potência insta-
lada de 8.500 megawatts para 36.000 megawatts.

Louve-se o esforço de nossos cientistas e técni-
cos pelo desenvolvimento da mais moderna e barata 
técnica de enriquecimento de urânio do mundo. Isso 
fará com que nosso País, tão logo inicie a produção de 
urânio enriquecido, ingresse num grupo seleto de paí-
ses, em que figuram os Estados Unidos da América, a 
Inglaterra, a Rússia, a França e a própria China.

O Brasil necessita desses recursos, inicialmente, 
para que possa colocar em funcionamento a Usina de 
ANGRA III e posterior alavancagem de seu programa 
nuclear. Por essa razão, ele precisa e deve tirar van-
tagens disso.

Nosso País precisa e deve seguir a tendência 
mundial das usinas nucleares. Precisamos, agora, con-
quistar a opinião pública, porque o projeto demandará 
significante soma de recursos, e a China será, com 
certeza, um grande parceiro para o Brasil.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. A 
violência mais uma vez será o assunto predominante 
nas campanhas dos candidatos nas próximas eleições. 
O assunto é tão grave que, nesse último domingo, dia 
4 de julho, o jornal O Globo, do meu Estado do Rio de 
Janeiro, estampou manchete com a seguinte frase: 
“Violência deixou 2.895 órfãos no Rio em 2003”. É im-
portante destacar que isso se refere apenas à Capital 
do Rio, não estando incluídos a região da Baixada Flu-
minense, a Grande Niterói e o interior do Estado.

A matéria, muito bem elaborada, tece detalhes 
sobre o requinte de crueldade com que as pessoas 
eram mortas, deixando famílias inteiras sem nenhuma 
proteção, sendo que, na maioria das vezes, o tráfico 
foi o grande responsável. Não obstante, existem casos 
de motivos fúteis, sem justificativa, como se houvesse 
razão para acabar com a vida de um semelhante. É a 
violência que, a cada instante, traça uma escalada que 
assusta as pessoas, que passam a conviver com ela no 
dia-a-dia das suas vidas. Que providências poderiam 
ser tomadas com relação a esse problema?

Há cerca de 6 meses, o Estatuto do Desarma-
mento tramita nesta Casa sem nenhuma pressa, uma 
vez que ninguém mostrou interesse pelo assunto. Foi 
preciso uma ordem expressa do Presidente Lula para 
que a máquina burocrática se movimentasse. Merece, 
pois, nossos aplausos a atitude do Presidente. Afinal, 
o desarmamento é um dos pilares importantes para 
redução dessa violência.
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Os Governos dos Estados de Pernambuco, do 
Paraná, do Espírito Santo e de Mato Grosso do Sul, 
entre outros, já apresentaram resultados favoráveis à 
diminuição da violência urbana depois da sanção do 
referido Estatuto, no final do ano passado. Segundo 
depoimento de alguns movimentos pela paz, o uso 
de armas de fogo já caiu sensivelmente em alguns 
Estados da Federação, e o Estado do Paraná lidera 
essa queda, porque o Governo daquele Estado foi 
um dos primeiros a implementar algumas medidas, já 
recolhendo 20 mil armas. Por essa razão, está sendo 
possível comemorar a redução dos assassinatos no 
Estado. Só em Curitiba, o número de homicídios caiu 
12,5% entre janeiro e abril deste ano, em comparação 
com o mesmo período do ano passado.

Em Pernambuco, temos notícias de que o Go-
vernador Jarbas Vasconcelos enviará à Assembléia 
Legislativa projeto que autoriza o Governo a pagar 
R$100,00 por arma devolvida e igual quantia para o 
policial que recolher a arma. Desde janeiro, o Gover-
no pernambucano promove a campanha Arma não dá 
segurança, dá cadeia. Com isso, o número de homicí-
dios experimentou queda de 16,56% nesse período, 
em relação ao ano passado.

E, no nosso Rio de Janeiro, o que está fazendo 
a ilustre Governadora Rosinha Matheus? Pelo que sa-
bemos, continua aguardando orientações do Governo 
Federal. Vamos seguir os exemplos dos Estados do 
Paraná, de Pernambuco e de outros. Pela manchete 
de O Globo, Violência deixou 2.895 órfãos no Rio em 
2003. Esses dados são de assustar qualquer cidadão, 
principalmente aquele de formação cristã, que não 
aceita que se tire a vida do semelhante, cabendo só 
a Deus esse direito.

Lendo a matéria no jornal, conclui-se que as 
armas estão nas mãos de pessoas, quer bandidos, 
quer não, mas que têm em mente um único espírito: 
o da destruição.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
desejo fazer 2 comunicações. A primeira é um apelo 
reiterado aos Líderes da Casa e à Mesa, a fim de que 
se cumpra o compromisso, assumido há pouco menos 
de 30 dias, de aprovar o regime de urgência para pro-
jeto de lei de autoria de V.Exa., Sr. Presidente.

Apresentado em momento oportuno, o projeto 
visa instituir uma forma de negociação entre a cate-
goria médica e as operadoras de saúde. Há um gra-
ve impasse. Em 17 Estados brasileiros – entre eles o 
seu, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais –, tem havido 
dificuldade de diálogo entre os prestadores de serviço 

e as operadoras de saúde. É importante que a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar e o Ministério da 
Saúde interfiram no processo, com a mediação do 
Congresso Nacional.

Sabemos que não há como votar o mérito da 
matéria antes do recesso, mas a simples aprovação 
da urgência já demonstrará à Nação nossa preocupa-
ção. Quando for iniciada a Ordem do Dia, farei mais 
um apelo para que o requerimento de urgência seja 
apreciado.

Para a segunda comunicação, Sr. Presidente, 
peço a atenção do Plenário. De acordo com vários 
levantamentos que fizemos, o Jornal da Câmara tem 
privilegiado Deputados da base de sustentação do 
Governo. Considerada a proporcionalidade de repre-
sentação das bancadas, o espaço que os Deputados 
do PT têm tido no Jornal da Câmara é mais do que o 
dobro do espaço que têm tido os Deputados do meu 
partido, o PSDB.

Por exemplo, a Frente Parlamentar da Saúde 
promoveu evento no Auditório Nereu Ramos, com a 
participação de 1.000 médicos, e o Jornal da Câmara 
não nos deu uma linha. V.Exa. mesmo, Sr. Presidente, 
esteve conosco durante 3 horas. Eu não fiz nenhum 
protesto público na época, mas agora a situação pas-
sou do limite.

A primeira página do Jornal da Câmara traz uma 
notícia mentirosa. Diz que o Sr. Paulo Pavesi prestou 
depoimento ontem na CPI do Tráfico de Órgãos. Isso é 
mentira. Ele apenas assistiu ao depoimento dos 3 mé-
dicos que lá estavam. O Sr. Paulo Pavesi tem o direito 
de fazer as acusações que quiser – responda por elas 
em juízo –, mas o Jornal da Câmara não pode afirmar 
que ele prestou depoimento. Isso não é verdade. Além 
de mentirosa, a notícia faz acusações a Carlos Mos-
coni, ex-colega nosso, Deputado desde a Constituinte. 
S.Exa. naturalmente terá o direito de se defender, já 
deve estar tomando providências, mas não é essa a 
questão que estou levantando. A notícia mentirosa é 
que não pode ser mantida.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. COSTA FERREIRA (PSC-MA. Pronuncia os 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, reporto-me propositadamente a surpreendente 
pesquisa realizada pela Corporação Latinobarômetro 
sobre o apoio à democracia na América Latina.

Quando divulga que o Uruguai, com 78%, é o 
país latino-americano campeão de apoio à democracia, 
nota nada expressiva, pergunta-se, de pronto, quem 
ostenta a lanterna. O Brasil é apontado com a segunda 
pior nota, reles 35%.

O mal desempenho das administrações políticas 
na América Latina em solucionar os problemas econô-
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mico-sociais figura como o principal responsável. Os 
governos democráticos prometeram muito e fizeram 
pouco. Esse quadro gerou uma avaliação coletiva dos 
governos de apenas 33% de média de aprovação. O 
grau de satisfação com a democracia, que era baixo 
(32%), caiu para 28%.

O perfil obtido da pesquisa atesta queda de pres-
tígio dos governos à medida que avançam em seus 
mandatos. As notas boas do começo declinam grada-
tivamente. O descontentamento com a democracia, 
embora lento, demonstrou-se progressivo. Passou de 
56% em 2002 para 53% em 2003.

Some-se a esses o grande número de pseudo-
democratas disfarçados em todos os países latino-ame-
ricanos. Comprova-se pela conduta que grande parte 
dos que se opuseram à ditadura no Brasil opõem-se, 
na verdade, à ditadura de direita, pois vivem às voltas 
com regimes totalitaristas de esquerda.

A pesquisa foi realizada em 17 países da América 
Latina e ouviu 18.638 pessoas, que representam uma 
população de 480 milhões de habitantes.

Com margem de erro de 2,8 a 4,1 pontos percen-
tuais, a pesquisa dá uma amostragem que, embora não 
mereça maiores preocupações, serve de parâmetro 
para que os governantes sejam mais comedidos nas 
promessas e mais eficientes nas resoluções.

A população latino-americana tem consciência 
disso. Pois 63% das pessoas entrevistadas afirma-
ram que a culpa pelos problemas econômicos de seus 
países não é da democracia nem da economia de 
mercado, e sim dos governos. E, demonstrando visão 
com mais acuidade, reconhecem a necessidade de 
maior participação da classe empresarial no combate 
à pobreza.

Expressando seu socialismo democrático em 
uma de suas visitas ao Brasil, o ex-Primeiro-Minis-
tro de Portugal Mário Soares, disse que “um governo 
democrático não pode permitir desequilíbrios sociais 
que promovam a barbárie, a prevalecer o regime do 
mais forte”. Consciência essa que exige dos governos 
mais eficiências nas execuções não de programas 
partidários, mas que correspondam às necessidades 
reais do povo.

Manifestei meu apoio a projeto de lei de autoria 
do Deputado Michel Temer que estabelece normas 
quanto às promessas de campanha e penas aos exa-
geros e às promessas não cumpridas. É iniciativa re-
levante, porque propicia campanhas mais realistas e 
oposições mais responsáveis.

Devemos cuidar melhor da democracia. A leitu-
ra dos indicadores sociais já apontam o caminho que, 
se não for revertido, pode estar dando, a longo prazo, 
esperanças ao arbítrio.

Muito obrigado.
O SR. MAURÍCIO RANDS (PT-PE. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
vou abordar o problema da corrupção no Brasil.

A Transparência Internacional – organização 
não-governamental dedicada a medir e combater a 
corrupção no mundo – atribuiu ao Brasil a nota 3,9, 
de uma graduação entre 0 e 10, ou seja, ainda está 
entre os países com os maiores índices de corrupção 
no mundo.

Antes de ser um problema moral, a corrupção 
acontece por falhas nos mecanismos de controle do 
Estado. E essas falhas ocorrem em todos os níveis 
de poder, de norte a sul do País. Muitas vezes os pro-
cedimentos administrativos parecem propositalmente 
montados para criar dificuldades e, assim, propiciar 
oportunidade de se venderem facilidades.

A propósito, pesquisa realizada com empresários 
brasileiros, em 2003, pela Kroll Brasil e a Transparência 
Internacional sobre os obstáculos mais sérios para o 
desenvolvimento empresarial do Brasil apontou que, 
para 96% dos empresários, a corrupção é um obstá-
culo importante (22%) ou muito importante (74%). De 
acordo com a Transparência Internacional, altos ín-
dices de corrupção estão entre os maiores gargalos 
que impedem o desenvolvimento econômico e insti-
tucional do País.

O combate à corrupção é compromisso do atual 
Governo. Ainda em campanha, o então candidato Luiz 
Inácio Lula da Silva assumiu com a Transparência In-
ternacional um Compromisso Anticorrupção, onde es-
tão delineadas uma série de medidas concretas para 
iniciar um combate organizado a essa chaga. Há muito 
ainda a se fazer, mas algumas ações importantes já 
estão em curso. Exemplo é a atuação da Controladoria-
Geral da União, tendo à frente o digno Ministro Waldir 
Pires. O processo inovador de sorteio de Prefeituras 
tem servido como elemento dissuasório de ações de 
corrupção e estimulador de novas práticas administra-
tivas, que procuram vedar os gargalos.

O Ministro da Saúde, Humberto Costa, recente-
mente ordenou e levou a fundo uma profunda investi-
gação, em todo o País, sobre os problemas de fixação 
de preços no Ministério. Conseguiu tapar os gargalos, 
demonstrando claramente o seu mais profundo com-
promisso com a ética e a transparência na gestão da 
coisa pública.

No meu Estado, Pernambuco, infelizmente nem 
sempre o espírito republicano, a transparência e o zelo 
pelo bem público vigoram. No Município de Angelim, 
por exemplo, o atual Prefeito, Sr. Marco Antônio Leal 
Calado, teve, no exercício de 2000, suas contas inves-
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tigadas e rejeitadas por unanimidade pelo Tribunal de 
Contas do Estado.

Dispõe o acórdão do Tribunal:
“(...) considerando que na presente prestação de 

contas restou comprovada a presença de várias irregu-
laridades, inclusive algumas de caráter grave, como o 
pagamento indevido de representação ao Prefeito no 
valor de R$22 mil reais, sem previsão em lei (...)”.

Além desse pagamento indevido, o Tribunal de 
Contas de Pernambuco aponta algumas outras irre-
gularidades: uso indevido de cerca de 60 mil reais do 
FUNDEF; pagamento de salários abaixo do mínimo 
vigente a servidores municipais, em dosobediência ex-
plícita à Constituição Federal; contratação de pessoal 
para a Secretaria de Saúde do Município, através da 
Cooperativa de Trabalhadores e Serviços Liberdade 
Ltda. – COOPELIBE, caracterizando burla a concurso 
público; falta de recolhimento das retenções previden-
ciárias dos servidores municipais ao órgão competen-
te, no valor de cerca de 110 mil reais e sua aplicação 
indevida em outras despesas; despesas realizadas 
com aquisição de gêneros alimentícios e materiais de 
limpeza, no montante de aproximadamente 40 mil re-
ais, sem o prévio processo de licitação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, essas e 
outras denúncias foram trazidas a mim, no final de ou-
tubro de 2003, pelo Diretório Municipal do Partido dos 
Trabalhadores em Angelim, que tem pedido às auto-
ridades, em especial à Controladoria-Geral da União, 
que realizem uma investigação rigorosa das denúncias 
que começaram a ser apuradas pelo Tribunal de Con-
tas. Encaminhei-as, como é do meu dever, ao Ministro 
Waldir Pires, no dia 5 de novembro de 2003, para as 
providências cabíveis.

Aproveito esta oportunidade para apresentar 
minha solidariedade aos companheiros do meu parti-
do em Angelim e reafirmar o nosso compromisso de 
combater a corrupção em todos os níveis.

Muito obrigado.
O SR. ADELOR VIEIRA (PMDB-SC. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, na mesma linha de raciocínio do nobre Depu-
tado Maurício Rands, também este Deputado diaria-
mente se surpreende com os casos de corrupção tão 
repudiados pela sociedade. A revista Veja traz, nesta 
semana, matéria neste sentido. 

O País tem assistido estarrecido ao que acontece 
nas lides do poder, em relação à corrupção e ao mau 
uso do dinheiro público. Diariamente somos surpreen-
didos com casos como os dos “Vampiros da Saúde”, 
dos “Waldomiros”, dos “Lalaus”, ou das “Jorginas”. E 
não existe distinção: eles atingem o Executivo, o Le-
gislativo e o Judiciário; enfim, todos os segmentos da 

sociedade. Portanto, o que realmente importa é que 
temos de ter consciência de que não podemos mais 
ser tolerantes com tais práticas nem tampouco incor-
porarmos essas atitudes como cotidianas, acreditando 
que ninguém pode mudar este quadro porque faz parte 
da cultura do povo brasileiro a prática de corrupção e 
de lesão aos cofres públicos.

Sr. Presidente, sou daqueles que acha que a luta 
contra a corrupção deve ter a importância estratégica 
de salvar o País. E, sendo assim, a transigência em 
relação aos corruptos, enquanto meio para realizar um 
fim, deve ser algo intolerável. Alguém do Governo, que 
prefiro não nominar, disse que “o país precisa baixar a 
corrupção a nível aceitável”. Ora, corrupção em nível 
aceitável?! Só se este nível for zero! 

Não posso admitir que se trate este assunto 
desta forma. Não pode haver tolerância neste cam-
po. Mesmo que muitos desonestos tenham meios 
de escapar da Justiça, comprando tudo e todos, não 
podemos nos acomodar. Há que se invocar a ética, a 
moral e os bons costumes. O limite ético, seja no pla-
no empresarial, comercial ou político, deve ser o de 
passar a esta e às gerações futuras modos de viver 
que contemplem o bem-estar social para si e para os 
semelhantes. Se a lei é falha, vamos corrigi-la; se é 
frágil, vamos fortalecê-la; se não é obedecida, vamos 
fazer com que seja. 

O País não pode continuar se expondo à tirania 
de alguns poucos elementos, que, para satisfazerem 
seus caprichos pessoais, usam de astúcia e lesam os 
cofres públicos, deixando milhões de desafortunados 
boquiabertos e interrogativos. Como pode ser isto? 
Chega! Já chegamos ao limite! Limite de indignação 
com tais práticas! 

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
vim a esta tribuna falar das votações de ontem, toda-
via abordarei tema ainda não comentado nesta Casa: 
a comemoração do Dia do Bombeiro, ocorrida dia 2 
do corrente mês. Discorrerei sobre essas pessoas 
que talvez não tenham sua importância percebida por 
toda a sociedade. Ressalto especificamente o Corpo 
de Bombeiros do meu Estado, Mato Grosso do Sul, 
especialmente o de Dourados.

Naquela cidade está havendo reforma, com am-
pliação dessa unidade que conta com investimento 
de 260 mil reais por parte do Governo do Estado, evi-
dentemente com a contrapartida do nosso Prefeito, 
companheiro Laerte Tetila, que dá demonstrações de 
competência na administração de Dourados.

A contrapartida da Prefeitura em relação a esses 
260 mil reais concedidos pelo Governo do Estado pos-
sibilitará reformar e ampliar aquela unidade do Corpo 
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de Bombeiros comandada por nosso grande amigo, 
coronel Pereira, a quem cumprimento.

Ao fazê-lo, cumprimento a corporação da nossa 
querida Dourados e, por extensão, o Corpo de Bombei-
ros de Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil. Estendo 
os cumprimentos a uma pessoa da corporação por 
quem tenho o maior respeito: o grande companheiro 
tenente Pedro.

Sr. Presidente, domingo, na cidade de Dourados, 
haverá a tradicional caminhada do Corpo de Bombeiros, 
que terá início no Parque Antenor Martins, totalmente 
revitalizado pela administração de nosso Prefeito. Espe-
cialmente neste domingo, ocorrerá o evento “Pedalan-
do com os Bombeiros”. Na oportunidade, a corporação 
ensinará ao público educação no trânsito.

A cidade de Dourados, na administração do Pre-
feito Laerte Tetila, inovou, promovendo grande deba-
te. Ciclovias foram construídas nas principais ruas da 
cidade.

Para finalizar, registro meu respeito e admira-
ção pelo Corpo de Bombeiros, diante da importância 
que a instituição tem para a população brasileira, es-
pecialmente em Mato Grosso do Sul e na cidade de 
Dourados. 

Parabenizo o coronel Pereira, Comandante do 
Corpo de Bombeiros de Dourados, um grande espor-
tista que, dentre várias modalidades, pratica com muita 
firmeza a peteca.

Estamos muito felizes com a ampliação e refor-
ma da unidade do Corpo de Bombeiros de Dourados. 
Com certeza, aquela corporação merece o respeito da 
Prefeitura e deste Deputado, que considera o Corpo 
de Bombeiros uma das instituições de mais respeito 
do País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, passo 
agora a tratar de outro assunto.

O futuro da agropecuária brasileira e, por con-
seqüência, a do Estado de Mato Grosso do Sul, é o 
tema de seminário que a Federação da Agricultura de 
Mato Grosso do Sul (FAMASUL) vai realizar em seu 
auditório na próxima segunda-feira. Esta é uma inicia-
tiva louvável, uma vez que o nosso Estado, além de 
ser um grande criador de gado bovino, se transformou 
num celeiro de produção de grãos, tendo a soja como 
carro-chefe da economia, uma vez que a cada ano que 
passa aumenta a área plantada e a exportação para 
a Europa e, agora, Ásia.

O seminário é destinado aos Senadores e Depu-
tados Federais e Estaduais de Mato Grosso do Sul, 
membros do Governo, lideranças dos sindicatos ru-
rais, produtores e estudantes universitários que es-
tão confirmando presença para debater importantes 

questões relativas ao desenvolvimento da agricultura 
e da pecuária.

A direção da Federação da Agricultura está tra-
zendo para o seminário importantes personalidades 
do setor para falar sobre vários temas ligados à pro-
dução agropecuária; enfatizamos a presença do di-
retor da Associação Nacional dos Exportadores de 
Cereais (ANEC), Sérgio Castanho Teixeira Mendes, 
que falará sobre os problemas de logística para a sa-
fra 2003/2004.

A questão da propriedade intelectual no desen-
volvimento de tecnologias agropecuárias será ampla-
mente debatida pelo especialista no setor, Luiz Henri-
que do Amaram Danneman, enquanto que Décio Luiz 
Gazzoni falará sobre as tendências da agropecuária 
mundial e a atual situação da pesquisa agropecuária 
no Brasil.

Na qualidade de membro titular da Comissão 
de Agricultura na Câmara dos Deputados, creditamos 
de grande relevância a realização desse seminário 
para a agricultura e pecuária do nosso Estado, daí 
a necessidade de participação de toda a sociedade 
nesse debate.

Muito obrigado.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para votar 
uma PEC, precisamos de quorum de 308 Deputados 
em plenário, mas para leitura do parecer e para dis-
cussão, tenho a impressão de que a maioria absoluta 
é suficiente.

O Relator, Deputado José Pimentel, estava há 
pouco no plenário. Uma vez que a hora avança, V.Exa. 
poderia considerar a possibilidade de chamar o Rela-
tor, para começarmos a Ordem do Dia. Dependendo 
do quorum, poderíamos até não formalizar o encer-
ramento da discussão, porque nos debates de hoje 
poderão surgir idéias para emendas aglutinativas, 
substitutivas totais. De qualquer maneira, será dado 
um formidável passo. 

Se no curso do caminho percebermos que há 
quorum suficiente para votação, votaremos. Se não 
chamarmos o Relator, ficará cada vez mais difícil.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência convida o ilustre Relator, Deputado José 
Pimentel, a vir ao plenário, para decidirmos sobre a 
conveniência de começarmos a discutir a matéria.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 
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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, cum-
primento a Mesa da Câmara dos Deputados por ter 
decidido incluir na pauta de hoje a PEC Paralela. V.Exa. 
presidia a sessão ontem quando ficou estabelecido que 
votaríamos hoje pela manhã a PEC Paralela, mesmo 
havendo outra PEC que regimentalmente tinha prece-
dência. Portanto, agradeço a V.Exa. o empenho, pois a 
votação dessa matéria responde aos anseios de todos 
os Parlamentares e condiz com o acordo que fizemos 
em janeiro com o Senado Federal.

Nós que temos constantemente feito críticas a 
essa ou aquela posição queremos publicamente elo-
giar a postura do Presidente da Casa, o Deputado João 
Paulo Cunha, e do Deputado Inocêncio Oliveira, que 
viabilizou a inclusão da PEC Paralela na pauta. Vamos 
torcer para que possamos votá-la, cumprindo assim 
o acordo político feito. Sabemos que há muita gente 
apavorada com a reforma da Previdência.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tendo sido 
atingido o quorum, a bancada do PFL soma-se aos 
que solicitam que o Sr. Relator Deputado José Pimen-
tel exponha o seu relatório, cujo teor todos os partidos 
– e não apenas o PFL – desconhecem. 

Tem sido contumaz a crítica de vários Deputados 
no sentido de que nos últimos dias estamos votando 
projetos de que se conhece o relatório final apenas na 
hora da votação. Por se tratar de matéria de tamanha 
magnitude e importância, e dado o acordo político 
que foi fechado no Senado Federal em torno da PEC 
Paralela da Previdência, queremos, em nome do PFL, 
dizer que consideramos imprescindível que o Sr. Rela-
tor imediatamente dê conhecimento a esta Casa dos 
pontos que foram modificados para que cada bancada 
possa fazer a sua análise técnica e embasar o voto de 
seus Parlamentares. 

Cumprimento V.Exa., Sr. Presidente, pela deci-
são tomada ontem, no sentido de priorizar a PEC Pa-
ralela, que sem dúvida alguma é matéria que toda a 
sociedade brasileira deseja ver discutida e aprovada 
por esta Casa. Reitero que o PFL continua firme no 
seu propósito de votar e aprovar o acordo construído 
no Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Agra-
deço a V.Exa. a manifestação. Minha posição é clara 
desde o início, assim como a do Deputado Arnaldo 

Faria de Sá – um grande lutador –, do Deputado Miro 
Teixeira e de V.Exa. Queremos votar para minimizar os 
efeitos daquela reforma da Previdência Social, que retira 
direitos sobretudo dos aposentados e pensionistas. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Luiz Sérgio.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, li 
ontem, no jornal Correio Braziliense, reportagem ba-
seada nas redações dos estudantes que fizeram pro-
va do ENEM. 

Ouvimos dizer que estudantes brasileiros estão 
fora de sintonia com a realidade, com os problemas 
sociais do País, mas essas redações demonstram uma 
agradável e enorme surpresa para muitos, pois os es-
tudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Mé-
dio apontam de forma muito evidente a desigualdade 
social, a corrupção, o desemprego e a desestruturação 
familiar como principais causas da violência.

Na opinião deles, como conseqüência da desi-
gualdade, do desemprego, das drogas, da desestru-
turação familiar, da corrupção política e policial, há a 
formação de uma sociedade paralela, que evidencia 
outra realidade, a falência do sistema penitenciário e 
a privatização do mercado de segurança, pois mui-
tas pessoas contratam seus seguranças particulares. 
Isso evidencia a desesperança e a imagem negativa 
do País.

É impressionante o que eles apontam nas suas 
redações como soluções para esses problemas. A pri-
meira delas é o investimento em educação.

Venho do Rio de Janeiro e posso dar exemplos 
de que a educação é preocupação do Estado. Na Bai-
xada Fluminense, estamos fazendo vestibular para a 
universidade pública da Baixada. No Sul Fluminense, 
região de onde venho, também se realiza o vestibular 
para a sua universidade.

Mesmo de forma polêmica, esta Casa retirou a 
urgência constitucional do projeto referente ao Pro-
grama Universidade para Todos, sobre o acesso à 
universidade por parte principalmente da população 
mais pobre e carente,.

Apontam também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a melhoria da Polícia, o investimento em 
penitenciárias e o desarmamento da população. Quan-
to a isso, esta Casa votou o projeto sobre o desarma-
mento, que está sendo regulamentado pelo Governo 
Federal. Esperamos que essa legislação possa ser 
um instrumento eficaz para retirar da sociedade esses 
grupos que são praticamente milícias armadas e que 
representam enorme perigo à população brasileira.

Declaram eles ainda que se faz necessária a 
geração de empregos. Para isso, evidentemente, pre-
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cisamos trilhar a linha do crescimento econômico. Só 
assim poderemos gerar os empregos que a sociedade 
brasileira quer, reivindica e necessita. 

Em relação ao aspecto abordado, podemos pelo 
menos reforçar as nossas esperanças, uma vez que 
todos os estudos e todos os órgãos que acompanham 
a macroeconomia apontam resultados desse enorme 
esforço que fizemos e que indicam crescimento econô-
mico do País, o qual se faz necessário para gerarmos 
os empregos que a sociedade reivindica e que os jo-
vens brasileiros sinalizam como uma necessidade para 
combatermos esse mal que atinge todos os Estados 
e todos nós: a violência.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. TEREZINHA FERNANDES (PT-MA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, o Prefeito de Imperatriz, Jomar Fer-
nandes, recebeu, no último dia 30 de junho, o prêmio 
Prefeito Amigo da Criança, concedido pela Fundação 
ABRINQ. 

Imperatriz concorreu com 1.542 administrações 
que assinaram termo de compromisso traçando como 
prioridade políticas públicas voltadas às crianças e aos 
adolescentes. Desse total, 126 gestões tiveram seus 
esforços reconhecidos com bons resultados para a 
infância e juventude, com implementação de ações 
nas áreas de saúde, educação e assistência social, 
durante o mandato 2001-2004, melhorando suas con-
dições de vida. 

Vale ressaltar, senhores, que das 126 Prefeitu-
ras selecionadas 38 são administradas por petistas 
– entre elas a de Imperatriz – e das 5 que receberem 
prêmio de destaque 3 são do PT: Porto Alegre, Goiâ-
nia e Santo André. 

Os números justificam a importância desse prê-
mio para Imperatriz. Do Nordeste, que teve 30 Pre-
feituras agraciadas com o prêmio, apenas 3 são do 
Maranhão. Sobre o meu Estado do Maranhão alguns 
indicadores podem explicar o grande esforço feito pela 
Prefeitura de Imperatriz no sentido de alterar a reali-
dade social, desfavorável principalmente às crianças 
e aos adolescentes. 

Segundo estatísticas do IBGE, 7,5 milhões de 
brasileiros com idade entre 10 e 17 anos trabalham – 
11,6% da mão-de-obra no País –, sendo que 70% deles 
recebem, em média, apenas meio salário mínimo.

Estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, 
publicado em 2001, revelou a existência de 50 milhões 
de indigentes no Brasil, ou seja, pessoas que recebem 
renda inferior a 80 reais por mês. Deste total, senhores, 
63,72% de indigentes estão no Maranhão, que lidera 
o ranking da pobreza no País. 

Vamos a outros dados que justificam a conces-
são do prêmio ABRINQ e a importância da luta contra 
a desigualdade. 

– em analfabetismo funcional, ou seja, de indiví-
duos com apenas 4 anos de escolaridade, o Maranhão 
é o campeão absoluto com 53%, enquanto a média 
nacional chega a 29%; 

– dos domicílios no País 90%, possuem sistema 
de abastecimento; no Maranhão, apenas 58%; 

– no Brasil, 52,5% das residências contam com 
esgotos sanitários; no Nordeste, 28,1%; no Maranhão, 
apenas 9,2%; 

– no Brasil, 20,1% das famílias têm renda abai-
xo da metade do salário mínimo; no Maranhão, esse 
percentual chega a 49,1%; 

– no trabalho infantil, a média brasileira é de 
15,6%; o Maranhão detém o maior índice: 35,8%; 

– famílias com crianças de até 6 anos de idade 
que “vivem” com até meio salário mínimo per capita 
de renda mensal: a média nacional é de 30%; em São 
Paulo é só de 9,8%, contra 67,2% do Maranhão. 

Como o senhores podem perceber, não é fácil 
implementar políticas públicas em um Estado com si-
tuação tão caótica e desigual como o Maranhão. Talvez 
por isso mesmo temos de ressaltar o imenso trabalho 
que tem sido feito pelo Prefeito Jomar Fernandes como 
forma de garantir um futuro mais digno à população de 
Imperatriz, trabalho que começa pelo cuidado e ações 
dirigidas à infância e à adolescência.

Gostaria de lembrar os critérios usados pela 
ABRINQ para concessão do prêmio Prefeito Amigo 
da Criança: são avaliados o desempenho orçamen-
tário e captação de recursos da gestão no período 
(2001/2002/2003), relativos à educação, saúde e as-
sistência, bem como o desenvolvimento de novas 
parcerias e captação de novos recursos nos âmbitos 
público e privado, tendo em vista fortalecer o sistema 
de garantias. São levados em conta ainda os seguintes 
indicadores sociais: avanço na cobertura do atendimen-
to em relação à demanda, com melhoria da qualidade 
dos serviços prestados, e avanço nos resultados, a 
partir das ações articuladas nas áreas de educação, 
saúde e assistência. 

A ABRINQ reconheceu o empenho de Imperatriz 
no desenvolvimento de 7 programas voltados para a 
infância e a juventude: 

São os projetos: 
. Esperança, voltado para crianças e adolescentes 

em conflitos com a lei, no tocante às medidas socio-
educativas em meio aberto, que envolve a liberdade 
assistida e a prestação de serviço à comunidade; 

. Programa de Atenção à Criança (PAC), que 
atende crianças de até 6 anos, em 25 creches, com 
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prioridade para a faixa etária até 3 anos, visando criar 
condições em aspectos alimentares e sócio-pedagógi-
cos que favoreçam o seu desenvolvimento; 

. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 
(PETI), instituído pelo Governo Federal em parceria 
com Estados, Municípios e a sociedade civil, visando à 
eliminação do trabalho infantil nas atividades conside-
radas perigosas, insalubres, penosas ou degradantes. 
O PETI atende 1.900 crianças e adolescentes de 7 a 
15 anos, residentes na área urbana ou rural; 

. Integração AABB Comunidade, que contribui 
para a inclusão, não-repetência e permanência na 
escola de crianças e adolescentes pertencentes a 
famílias de baixa renda, integrando família, escola e 
comunidade mediante atividades esportivas, oficinas 
pedagógicas, complemento educacional e atendimento 
de saúde e higiene; 

. Programa Arte e Cultura na Escola, que propi-
cia a discussão sobre arte a crianças, adolescentes 
e jovens da rede municipal de ensino, por meio de 
dança, teatro, festivais, pintura, exposições e cinema 
nos bairros. 

. Centro de Atenção à Saúde da Criança e do 
Adolescente, que tem como objetivo disponibilizar a 
crianças e adolescentes atendimento psicossocial, 
orientação familiar, visitas domiciliares, encaminha-
mento para atendimentos especializados, palestras e 
acompanhamento psicológico com enfoque preventivo 
e terapêutico. 

. Reviver, serviço que atendeu, durante os anos 
de 2002 e 2003, 50 famílias oriundas do antigo Lixão 
de Imperatriz, com uma bolsa-auxílio de 50 reais, enca-
minhamento de crianças de até 6 anos para os progra-
mas sociais, como PETI e bolsa-escola e capacitação 
das famílias, através do programa abrindo caminhos, 
fomentando a produção de artesanato regional. 

Creio, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, que 
meu relato dá a dimensão real das dificuldades enfren-
tadas pelo Prefeito de Imperatriz e do trabalho imenso 
que desenvolveu para garantir um futuro melhor para a 
população daquele Município. Esse primeiro passo que 
o Prefeito Jomar Fernandes está dando é de extrema 
importância para os maranhenses e o prêmio ABRINQ 
é um reconhecimento dessa iniciativa. 

O Selo Prefeito Amigo da Criança é uma forma 
de homenagear administrações que pensam e traba-
lham para universalizar o direito à vida e a dignidade 
de todos seus moradores. Parabéns, Imperatriz! Para-
béns, Prefeito Jomar Fernandes, por cuidar do futuro 
de seus pequenos e grandes cidadãos. 

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que este pronun-
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação 
da Casa.

Obrigada.
O SR. ZÉ LIMA (PP-PA. Sem revisão do orador.) 

– Sr. Presidente, nos últimos dias, nota-se um clima de 
euforia na esfera governamental, gerado pelos núme-
ros mais recentes da economia brasileira.

É evidente que o atual Governo tem seus crédi-
tos, pois conseguiu segurar a inflação, que ameaçava 
retornar, investindo relativamente bem na agricultura 
e no setor produtivo do País.

Contudo, existem sérios obstáculos à sustentação 
desse desenvolvimento, por falta de investimentos na 
infra-estrutura, o que, no atual Governo, não tem sido 
meta prioritária.

Como se sabe, a prioridade vem sendo dada à 
balança comercial, levando o Brasil à situação de não 
poder prever o futuro nos setores elétrico, portuário e 
de transporte.

Ora, se o Governo não investe no setor elétrico, 
muito provavelmente o famigerado apagão retornará, 
pois se em 2003 e em 2004 não tivemos problemas 
com geração de energia, foi devido à generosidade 
de São Pedro, já que o alto índice pluviométrico que 
experimentamos garantiu a estabilidade na geração 
de energia.

Como é sabido, não se credita ao Governo brasi-
leiro qualquer iniciativa no sentido de evitar o apagão, 
mesmo cobrando dos consumidores um absurdo se-
guro para esse fim.

Os valores arrecadados, evidentemente, não tive-
ram o destino apregoado em sua criação, deixando-nos 
à mercê de milagres sobrenaturais, na dependência de 
que as condições climáticas sejam favoráveis e evitem 
o colapso da economia por falta de energia elétrica.

O setor portuário é outro problema. Nada foi feito 
para modernizar nossos portos, de modo que atualmen-
te temos no País apenas 2 ou 3 portos em condições 
de receber o fluxo de mercadorias exportáveis.

Assim mesmo, tais portos, como o de Paranaguá, 
vêm encontrando sérios problemas com a falta de es-
paço, gerando atrasos e prejuízos aos exportadores.

Como se não fosse suficiente, o Governo Federal 
não tem investido absolutamente nada na manuten-
ção e na recuperação da malha viária, e o que se vê 
diariamente nos noticiários de jornais, rádios e televi-
sões são denúncias acerca das péssimas condições 
de tráfego, o que provoca prejuízos incalculáveis à 
economia brasileira.

Não obstante todas as denúncias, o Governo 
Federal nada tem feito para sequer tapar os buracos 
existentes, ocasionando não apenas a quebra dos ve-
ículos, mas a perda dos produtos transportados, além 
de colaborar com o crescente número de assaltos.
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Recentemente, ou mais precisamente no dia 22 
de junho de 2004, esta Casa realizou sessão solene 
em homenagem aos 34 anos da Rodovia Transama-
zônica. Quero aqui parabenizar o autor da proposta, 
mesmo entendendo que as homenagens não deveriam 
ser feitas à Transamazônica, mas aos heróis brasileiros 
que um dia acreditaram no Governo Federal e para lá 
se deslocaram há mais de 3 décadas, lutando contra 
o descaso das autoridades públicas federais e sobre-
vivendo a duras penas.

A Rodovia Transamazônica em si nada tem a co-
memorar, já que a população que para ali se deslocou, 
provocando a criação de vários Municípios, vive 2 dile-
mas anuais: a intrafegabilidade nos períodos chuvosos 
e a proliferação das doenças respiratórias no verão, 
além dos acidentes rodoviários sempre freqüentes.

Entendo, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que, passados 18 meses do Governo do 
Presidente Lula, pouco ou quase nada foi feito para 
colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento, pois 
qualquer país que tenha essa meta investe na infra-
estrutura.

Como sabemos, no tocante à malha viária e às 
hidrovias, o Brasil tem que começar do zero. Primeiro, 
porque nossa malha viária está totalmente liquidada 
por falta de manutenção e, segundo, porque o Governo 
Brasileiro tirou de suas prioridades as hidrovias plane-
jadas para o País.

Por outro lado, usando a justificativa de facilitar 
o desenvolvimento do País, ultimamente o Governo 
vem criando mecanismos de controle em todas as 
áreas que em nada têm facilitado, mas, ao contrário, 
têm criado uma burocracia intransponível, provocando 
o atraso nos projetos da agroindústria.

Precisamos desburocratizar o País, facilitar a 
sobrevivência do setor produtivo e dar condições de 
escoamento à produção através dos portos, das ro-
dovias e dos aeroportos, pois contamos com décadas 
de atraso, por mera falta de investimento.

Espero que o Governo brasileiro, ao fixar suas 
metas para 2005, priorize tais setores, deixando o su-
perávit fiscal em equilíbrio, evidentemente, mas sem 
com isso prejudicar os investimentos necessários ao 
nosso desenvolvimento, através dos quais seremos 
capazes de produzir os empregos por que a popula-
ção tanto clama.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado nos meios de comunicação 
da Casa.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Sem revisão do orador.) – Sr Presidente, estou 
apresentando requerimento de informações dirigido 
ao Sr. Ministro do Planejamento concernente à situa-

ção patrimonial da Floresta Nacional de Ipanema, no 
Município de Iperó, no Estado de São Paulo, hoje sob 
a égide do IBAMA e da Marinha. São mais de 5 mil 
hectares de terra, cujos limites ninguém conhece. 

Duas universidades querem implantar campi na-
quela área. Em função disso, estamos pedindo expli-
cações ao Sr. Ministro. 

O SR. PASTOR FRANKEMBERGEN (PTB-RR. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero, nesta manhã, chamar a atenção 
dos nobres pares sobre o crescimento da AIDS. Se-
gundo levantamento da ONU, a situação é alarmante. 
Em 2001, havia 35 milhões de infectados em todo o 
mundo. Em 2003, esse número alcançou o montante 
de 38 milhões.

A África subsaariana, que detém 10% da popu-
lação mundial, abriga 25 milhões de infectados. Na 
América Latina, há 1 milhão 600 mil infectados, dos 
quais 660 mil estão no Brasil. 

De 1991 a 2003, o aumento de pessoas infec-
tadas alcançou o percentual de 714%. Entre 1996 e 
2000, o uso de preservativos cresceu 62%. Gostaria 
de chamar a atenção para o fato de que, mesmo com 
campanhas de distribuição de preservativos e de se-
ringas para pessoas viciadas, temos visto que, ao in-
vés vez de diminuir, o índice aumenta cada dia mais. 
Os números são os seguintes: dentre os homens, 41% 
adquiriram doença por relação sexual com mulheres; 
30% por relação homossexual; e 19% por relação 
bissexual.

Tenho me batido nesta tribuna contra o fato de 
que até mesmo o Governo vem patrocinando movi-
mentos de homossexuais, bissexuais, transgêneros, 
e tantos outros. Temos que acabar com isso! Somos 
brasileiros e queremos um Brasil melhor, um Brasil 
sadio, um Brasil em que possamos dizer que nossos 
filhos terão filhos sadios.

Sr. Presidente, nobres colegas, não podemos 
aceitar que o Governo venha patrocinar movimentos 
homossexuais. Tenho muita consideração pelo nosso 
Presidente, mas lamento o fato de S.Exa. escrever uma 
carta dizendo que se sentia honrado pelo convite para 
participar de uma parada gay aqui em Brasília, mas que, 
infelizmente, não poderia comparecer ao evento.

Como representantes da sociedade brasileira, 
nós, membros dos Poderes Legislativo, Judiciário e 
Executivo, devemos manter uma posição coerente em 
relação à família, que é a base da sociedade.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – En-

contra-se presente o Sr. José Ivan de Carvalho Paixão, 
representante do Estado de Sergipe, eleito pela Coli-
gação PPB/PDT/PST/PPS/PFL/PHS/PSD/PTdoB, que 
tomará posse em virtude do afastamento do titular.
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Convido S.Exa. a prestar o compromisso regi-
mental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. José Ivan de Carvalho 
Paixão e presta o seguinte compromisso):

“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR 
A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER 
O BEM GERAL DO POVO BRASILEIRO E SUSTEN-
TAR A UNIÃO, A INTEGRIDADE E A INDEPENDÊN-
CIA DO BRASIL”.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De-
claro empossado o Sr. José Ivan de Carvalho Paixão. 
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada Zelinda Novaes.

A SRA. ZELINDA NOVAES (PFL-BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, amanhã, dia 9 de julho, a Igreja Universal 
do Reino de Deus comemora 27 anos de fundação. A 
Igreja, que já tem 10 milhões de adeptos, faz o seu 
trabalho de pregação do Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo em todos os continentes e tem se desta-
cado pelo grande trabalho social que realiza. 

Apesar de há pouco ter entrado na idade adulta 
pela cronologia humana, a Igreja Universal do Reino 
de Deus, tem muito o que comemorar. Seu início foi 
marcado pela intrepidez do jovem Edir Macedo, que, 
todos os domingos à tarde, no coreto do jardim do su-
búrbio do Méier, começava a cumprir a ordem do Se-
nhor Jesus Cristo registrada no Evangelho de Marcos 
16:15 – “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho 
a toda criatura”.

Não foi preciso muito tempo para que esse tra-
balho, inteiramente dirigido pelo sopro independente 
do Espírito Santo, mudasse para a Abolição, onde, pa-
radoxalmente, uma antiga funerária veio a tornar-se o 
ponto para a renovação de muitas vidas, local em que 
oficialmente foi organizada, em 9 de julho de 1977, a 
Igreja Universal do Reino de Deus.

Reconhecida por diversos estudiosos de religião, 
cristãos ou não, como a igreja que mais cresce no 
Brasil, a Universal, como é mais conhecida no meio 
evangélico, ultrapassou fronteiras e, hoje, conta com 
mais de 10 milhões de membros, proporcionando, em 
todos os 7 continentes, um real encontro com o Senhor 
Jesus – única opção de vida. 

O destaque desse evangelismo mundial está em 
Israel, no Japão e na Rússia, assim como em mais de 
20 países da África, onde alguns missionários perderam 
suas vidas em prol do Evangelho, mas onde o poder de 
Deus, através da fé de bispos, pastores, obreiros e do 
povo, tem trazido à existência bênçãos em lugares dos 
quais só se tem notícias de fome, guerras e mortes. 

Em conformidade com o Evangelho Integral, vi-
vido e pregado por Nosso Senhor Jesus Cristo, essa 
tremenda obra de Deus é marcada por vidas espirituais 
renovadas, relacionamentos familiares restaurados, si-
tuações financeiras transformadas para melhor, saúde 
livre de enfermidades, algumas delas tidas como incu-
ráveis pela medicina, ressurreição de mortos, liberta-
ção de dependentes químicos, assistência social em 
benefício de inúmeras vidas, independentemente de 
sua cultura religiosa. Pois na IURD não há preconcei-
tos ou discriminações: do mais carente ao mais abas-
tado, todos são bem recebidos, até porque Deus não 
faz distinção de pessoas. 

Crianças abandonadas à própria sorte encontram 
na instituição Lar Universal uma porta que leva a um 
local onde são tratadas com carinho e respeito – e não 
são poucos os casos de adoção de crianças por parte 
de bispos, pastores e demais membros da Igreja. 

Também é o reconhecido trabalho da Associação 
Beneficente Cristã – ABC, instituição filantrópica sem 
fins lucrativos, atuante em vários países, que leva ali-
mentos e roupas aos necessitados, notadamente aos 
que vivem nas ruas. É o trabalho assistencial em hos-
pitais, estabelecimentos prisionais e delegacias, com a 
distribuição de Bíblias e materiais de higiene, inclusive 
com a instalação de pequenos templos e capelas com 
vistas à assistência espiritual. 

Cito também um trabalho ímpar no Brasil, de-
senvolvido pelo Projeto Nordeste, em Irecê, na Bahia, 
inspirado nos moldes do kibutz israelense, onde se 
estabelece a união da fazenda com a indústria, ofe-
recendo amplos benefícios à população carente, es-
pecialmente às 500 crianças que estudam no local, o 
que tem proporcionado mudança substancial a mais 
de 20 Municípios circunvizinhos.

Todo esse conjunto retrata o inegável cumprimen-
to da premissa bíblica explanada por Jesus: “(...) tive 
fome e me destes de comer, era forasteiro e me hos-
pedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visi-
tastes, preso e fostes ver-me (...)”. E isso é observado 
no testemunho vivo e diário de milhões de pessoas que 
tiveram suas vidas transformadas ao longo desses 25 
anos, apesar de toda a resistência de poderosos meios 
de comunicação, de religiões que pensam perpetuar-
se no poder temporal, e de pessoas que, por incrível 
que pareça, ficam descontentes e incomodadas com 
as bênçãos que os necessitados recebem.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto. 
Sras. e Srs. Deputados, ao considerarmos o aumento 
da carga tributária, com a utilização de diversos instru-
mentos, inclusive a não correção da tabela do Imposto 
de Renda, apresentamos projeto de lei propondo a am-
pliação no prazo de parcelamento do saldo a pagar da 
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declaração anual do Imposto de Renda. Resolvemos 
encampar a luta na defesa dos contribuintes que não 
sonegam e que são obrigados, cada ano, a comple-
mentar o pagamento de Imposto de Renda, quitando 
o saldo a pagar em até 6 parcelas – o que geralmente 
se estende até o último dia útil do mês de setembro.

Esse prazo tem comprometido ainda mais o po-
der de compra da classe média. É notório que a classe 
média brasileira suporta o maior ônus do Imposto de 
Renda – Pessoa Física e que há muito vem sofrendo 
com o aumento das tarifas públicas e dos preços em 
geral, enquanto sua renda real vem decrescendo; e 
ainda está sujeita a suportar uma queda da ordem 
de 8,9% em seus rendimentos, segundo previsão do 
Conselho de Política Monetária. 

Em razão desses fatos, pretendemos estender 
o prazo de pagamento do imposto, apurado anual-
mente pelas pessoas físicas, de 6 para 9 parcelas, de 
modo a fazê-lo coincidir com o ano civil, com vistas 
a garantir condições mais adequadas de pagamento 
àqueles que se encontram premidos pelo incremento 
de obrigações e pela redução de direitos, sem que se 
reduza a previsão anual de arrecadação de receitas 
tributárias, o que, aliás, tem sido uma grande meta da 
equipe econômica do Governo.

O parcelamento em 6 vezes do saldo devedor do 
imposto apurado anualmente, lançado na declaração 
de rendimentos, foi fixado pela Lei nº 9.250, de 1995 
(art. 14), sem que tenha sofrido desde então qualquer 
mudança. Por ser o parcelamento modalidade de sus-
pensão do crédito tributário, previsto no art. 151 da Lei 
nº 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), na for-
ma da Lei Complementar nº 104, de 2001, qualquer 
mudança deve ser procedida por meio de lei específica 
que fixe as condições e os limites de sua concessão, 
como determina o art. 155-a do Código Tributário. 

Assim, acreditamos que a proposição ora apre-
sentada está juridicamente adequada, com base no art. 
24 (competência legislativa da União sobre Direito Tri-
butário), no art. 48 (atribuição do Congresso Nacional, 
com a sanção do Presidente da República, para dispor 
sobre o Sistema Tributário), e no art. 61 (legitimidade 
da iniciativa parlamentar), todos da Constituição Fe-
deral, que assim estabelece o direito parlamentar ao 
exercício dessa atribuição.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, é 
nosso dever dar ao povo brasileiro um refrigério com 
referência à fome leonina do Imposto de Renda; caso 
contrário, não tardará o dia em que, para sobreviver, 
a nossa desvalida classe média terá de ser adiciona-
da aos beneficiários dos programas assistencialistas 
do Governo. 

Por este motivo, contamos com o apoio dos cole-
gas desta Casa para a rápida apreciação da matéria. 

Muito obrigada. 
O SR. VICENTINHO (PT-SP. Sem revisão do 

orador.) – Caro Presidente, caros Parlamentares, te-
lespectadores, antes de mais nada, quero dizer que 
ontem me referi a gravíssima denúncia: a atitude toma-
da pelo Juiz da 7ª Vara de São Bernardo a respeito da 
constatação do superfaturamento em contrato mantido 
entre a Prefeitura e jornal da região, mas hoje quero 
dizer que nem tudo é má notícia, temos coisas boas a 
apresentar ao nosso povo. 

Quero saudar as bancadas do PMDB, do PTB, do 
PCdoB e do meu partido, e agradecer ao Deputado Je-
fferson Campos, que me ajudou em São Bernardo. Sou 
candidato a Prefeito daquele Município, com o apoio 
desses partidos e da sociedade. Meu companheiro de 
chapa é Tonico Vieira, Vice-Presidente da Câmara dos 
Vereadores, jovem advogado e homem dinâmico.

Na última terça-feira, dia 6, tomamos um café da 
manhã no Restaurante Dom Quixote, na Kennedy, em 
São Bernardo. Foi uma comunhão com os candidatos 
a Vereador, momento muito marcante, de muita emo-
ção e pleno de esperança. 

Depois fomos à Avenida Marechal sentir o clima, 
cumprimentar as pessoas, que não agüentam mais a 
atual situação e querem mudança, ousadia, proteção 
do patrimônio público da cidade. 

Habitada por nordestinos, mineiros, paulistas do 
interior, árabes e italianos, São Bernardo é uma cida-
de querida, com vocação para o desenvolvimento. É a 
terra do Presidente Lula, porque escolhida por S.Exa. 
para viver. Enfim, é uma cidade maravilhosa. 

Quero, com muita dignidade, cumprir o papel de 
realizador dos sonhos da comunidade de São Bernardo 
do Campo, concretizando o grande leque de transfor-
mações sociais de que nossa cidade precisa.

Sr. Presidente, com o companheiro Tonico Vieira, 
visitamos uma entidade chamada CAMP – Círculo de 
Amigos do Menor Patrulheiro, instituição coordenada 
pelo Rotary Clube de São Bernardo do Campo, que 
trabalha com a questão do primeiro emprego há muitos 
anos, especificamente para a juventude carente. 

Em companhia de muitos pais, assistimos, emo-
cionados, à formatura de 350 jovens. Após a formatu-
ra, a própria instituição encaminha esses jovens para 
as empresas da região. Fiquei muito feliz com a visi-
ta. Parabenizo todos aqueles que se formaram e os 
respectivos pais, que, emocionados, sonhavam com a 
possibilidade de encaminhamento dos filhos.

Saúdo os membros do Rotary de São Bernardo 
do Campo, sobretudo o Sr. Orlando Braz Mazotti, en-
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tão Presidente do CAMP. Hoje, a instituição é dirigida 
pelo Sr. Márcio Miotto. 

O Governo brasileiro tem tomado importantes 
iniciativas na área do primeiro emprego, mas é ne-
cessário reconhecer ações antigas que fazem com 
que muitos jovens excluídos, que vivem na periferia, 
tenham oportunidade de emprego.

Vamos nos abraçar com a sociedade em bus-
ca de uma São Bernardo para todos, sem exclusão, 
como ocorre hoje.

Meu compromisso é estar à disposição dessa 
comunidade, à disposição de um projeto social com 
a participação popular, com transparência nas deci-
sões, sem corrupção e com respeito ao que é da co-
munidade.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade. 
Durante o discurso do Sr. Vicentinho, assumem 

sucessivamente a Presidência os Srs. Adelor Vieira, 
§ 2º do art. 18 do Regimento Interno, e Inocêncio Oli-
veira, 1º Vice-Presidente.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, há 
324 Srs. Parlamentares com registro de presença no 
painel. Seria importante a presença do Relator para 
iniciarmos a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Relator já se encontra em plenário. Todo o material 
já chegou, mas parece que o Presidente João Paulo 
Cunha quer votar antes 2 projetos. 

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Receio é que se 
diminua o quorum, devido ao avançado da hora. Há 
interesse da Casa em votar a PEC Paralela. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – De 
todos nós, nobre Deputada.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Gostaria que ace-
lerássemos o início da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – V.Exa. 
tem razão.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo saber se 
V.Exa. chamou o Relator, se conversou com ele.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Sim. 
S.Exa. já se encontra em plenário. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Se o Relator já está 
aqui, por que não o coloca para ler o parecer?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Estou 
aguardando uma decisão do Presidente João Paulo 
Cunha.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Está bem. Mas essa 
questão que V.Exa. mencionou agora refere-se a uma 
modificação da Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pa-
rece que são 2 votações de urgência. Há 2 projetos 
para serem votados hoje ainda.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Mas corremos um ris-
co enorme.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – On-
tem, o acordo foi para votar a PEC. 

O SR. MIRO TEIXEIRA – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Na 

minha opinião, eu daria prioridade à votação da PEC 
e depois votaríamos os 2 projetos.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Isso, depois votam-se 
esses projetos. 

E, no caso de não haver quorum para votação da 
PEC, fique claro que não se poderá aproveitar o painel 
para a sessão do Congresso Nacional. O Regimento 
Interno não o permite. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta 
Presidência informa a V.Exa. que vai dar a palavra ao 
Relator, para que S.Exa. possa ler seu parecer e, em 
seguida, daremos início à discussão.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Isso, Sr. Presidente. É 
o que diz o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada Luci Choinacki.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Sem revisão 
da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
venho novamente a esta tribuna para falar sobre a 
mobilização dos estudantes de Santa Catarina, em 
especial da cidade de Florianópolis. Faço questão de 
registrar a publicação de artigo, no jornal Diário Ca-
tarinense, intitulado Juventude e cidadania, assinado 
pelo Promotor de Justiça da Infância de Florianópolis, 
Dr. Gercino Gomes Neto.

Assino embaixo daquilo que o promotor escre-
ve.

Diz S.Exa.:
“As manifestações estudantis dos últimos dias 

contra o aumento das tarifas de ônibus em Florianó-
polis têm suscitado muitos debates. Parcela da popu-
lação, apesar dos transtornos, é favorável, outra não. 
Tudo isto é muito bom, afinal, vivemos num Estado 
Democrático de Direito. 

Assistimos, também, lamentavelmente, a atos 
de vandalismo, violência policial e a autoridades públi-
cas se manifestando, umas vendo complôs políticos, 
outras pedindo repressão policial. Os que pedem re-
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pressão vêem complôs políticos e chamam os jovens 
de vândalos.

Ou são saudosistas da ditadura recém enterrada 
neste país ou não gostam da juventude.

Os jovens estão se manifestando, isto é saudá-
vel, bonito e democrático, pois saímos de um período 
ditatorial no qual se proibiu até a criação de grêmios 
estudantis, portanto, nosso país hoje é carente de li-
deranças justamente porque as gerações com mais de 
30 anos ou foram proibidas de se expressar livremente 
ou estudaram num ambiente artificialmente amorfo do 
ponto de vista político.

Assim, voltando às manifestações contra a tarifa 
de transporte coletivo, sem entrar no mérito (sou usuá-
rio também), são saudáveis e democráticas, devendo 
ser respeitadas. Cabe às lideranças estudantis não se 
deixarem levar por interesses de grupos que preten-
dam utilizar equivocadamente seu direito fundamental 
de livre manifestação e evitar a ação de pessoas que 
possam se infiltrar visando provocações desmedidas, 
buscando a reação policial.

Por outro lado, cabe aos comandantes da polí-
cia manter o efetivo sob controle, evitando casos de 
violência como os dos últimos dias, tomando algumas 
cautelas, a começar por não escalar para o serviço po-
liciais que não saibam aceitar provocações, pois seu 
dever é não entrar no jogo dos provocadores. Cabe-
lhes, ainda, conter o outro lado, evitando confrontos e 
até a eventual formação de forças paramilitares. Por 
fim, o bom senso deve imperar, respeitando-se o direi-
to fundamental de livre manifestação dos estudantes, 
que deve ser pacífica e ordeira”.

Sr. Presidente, elogio os estudantes: graças a 
eles, aquela cidade está discutindo o maior aumento 
de tarifa de ônibus de uma cidade brasileira.

A Justiça tomou ontem a decisão de, por meio 
de liminar, fazer valer, pelo prazo de 30 dias, as tari-
fas anteriores ao aumento, mas a Prefeita ainda não 
a comunicou nem à COTISA, que está lucrando com 
a exploração do povo em Florianópolis, nem à coope-
rativa de ônibus.

Esperamos que se abram negociações e que a 
Prefeitura, a COTISA e a cooperativa tenham coragem 
de mostrar suas planilhas e explicar por que estão 
pedindo aumento tão grande. Até agora só quiseram 
saber de aumento de tarifas e lucros; nunca deixaram 
conhecer seus lucros e têm medo de qualquer debate 
público, e ainda têm a cara-de-pau de querer que as 
empresas sejam subvencionadas se houver diminuição 
do preço da tarifa pública.

É importante que publiquem seus lucros e justi-
fiquem o porquê do aumento, enfim, que mostrem em 
que bases querem cobrar a tarifa de ônibus mais cara 

do País, sem nenhuma discussão. Há algo de errado no 
reino encantado da administração de Florianópolis.

Parabéns, estudantes! Continuem na luta! Demos 
somente o primeiro passo. Vamos continuar mobiliza-
dos, porque o direito à cidadania é fundamental para 
o Estado Democrático de Direito.

Obrigada.
O SR. ÁTILA LINS (PPS-AM. Pronuncia o seguin-

te discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
trago hoje a esta tribuna 3 excelentes notícias para o 
Estado do Amazonas.

A primeira delas, aguardada pelos amazonenses 
há mais de 10 anos, é a revelação da PETROBRAS de 
que pretende iniciar no próximo mês a obra de constru-
ção do gasoduto que vai levar gás natural extraído da 
usina de Urucu, no Município de Coari, até Manaus. O 
empreendimento está orçado em cerca de 1 bilhão de 
dólares – cerca de 3 bilhões e 100 milhões de reais – e 
tem previsão de conclusão em 2 anos, com geração de 
aproximadamente 3.800 novos empregos. O gasoduto 
vai resolver, de uma vez por todas, o grave problema 
de escassez de energia em Manaus.

Manaus gasta hoje cerca de 1 milhão e 500 mil 
reais por dia com o consumo de óleo diesel. Esse custo 
poderá ser reduzido a um terço – 500 mil reais por dia 
– com a substituição do diesel pelo gás.

Além da Capital do Amazonas, o gasoduto vai 
beneficiar diretamente Coari e os Municípios de Anori, 
Codajás, Anamã, Caapiranga, Manacapuru e Iranduba, 
que estão no roteiro do duto que vai ser construído.

A outra boa notícia é de que a economia do Es-
tado do Amazonas continua crescendo, e com ela, a 
geração de mais empregos. Com a nova política para 
o setor industrial, colocada em prática pelo Governador 
Eduardo Braga, e a prorrogação dos incentivos fiscais 
para a Zona Franca de Manaus, tem aumentado o nú-
mero de empresas que procuram instalar-se no Pólo 
Industrial. Dentro dessa filosofia de crescimento, empre-
sários do Pólo Industrial estão mantendo entendimen-
tos com o Governo de Aruba visando o fechamento de 
um acordo para o escoamento de produtos fabricados 
em Manaus para os mercados dos Estados Unidos e 
da Europa. As exportações seriam feitas através da 
zona franca que funciona em Aruba e seguiriam para 
vários países. Os entendimentos objetivam também 
um intercâmbio para o incentivo do turismo.

A terceira notícia é o convênio assinado na se-
mana passada por meio do qual o BNDES repassará 
para o Município de São Gabriel da Cachoeira recursos 
da ordem de 4 milhões de reais. Os recursos, que não 
serão reembolsáveis, foram destinados para projetos 
desenvolvidos pelo Programa Calha Norte, nas áreas 
de infra-estrutura básica, educação e saneamento. O 
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objetivo é estimular a fixação das comunidades locais 
e melhorar as condições de renda da população de 
São Gabriel da Cachoeira, com geração de emprego 
e renda.

O convênio foi assinado aqui em Brasília pelo 
Ministro da Defesa, José Viegas, pelo Presidente do 
BNDES, Carlos Lessa, e pelo Prefeito de São Gabriel 
da Cachoeira, Raimundo Quirino Calixto.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. ALBERTO FRAGA (PTB-DF. Sem revisão 

do orador.) – Sr. Presidente, no mundo jurídico sus-
tenta-se que o acessório sempre segue o principal, 
princípio esquecido pelo Governo Federal na regula-
mentação do Estatuto do Desarmamento, eis que, de 
forma ilegal e inconstitucional, discriminou as Polícias 
Militares e os Corpos de Bombeiros relativamente à 
questão do cadastramento de armas, o que deve ser 
feito pelo SIGMA e não pelo SINARM. 

Não podemos aceitar a interferência da Polícia 
Federal na fiscalização das Polícias dos Estados. Isso 
é inconstitucional, fere o pacto federativo. 

Por isso, Sr. Presidente, dei entrada na Casa a 
projeto de decreto legislativo para tentar sanar mais 
esse equívoco e esse ato impensado do Governo Fe-
deral.

Era esta a comunicação que tinha a fazer.
O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, sem sombra de dúvida, nossas exportações 
estão em alta. A dos produtos lácteos cresceu 250% 
em abril, em comparação com o mesmo período do 
ano passado. O valor arrecadado chegou a 1,3 milhão 
de dólares – vendas em 2003. O volume aumentou 
20,4%.

Esse bom resultado deu-se graças à aplicação de 
medidas antidumping contra países que vendiam leite 
no mercado nacional por preços abaixo do custo, o que 
acabava causando prejuízo aos produtores brasileiros, 
que não conseguiam competir com os importados.

As medidas implantadas surtiram efeitos, e os 
principais mercados para os nossos produtos lácteos 
são: Iraque, Angola, Estados Unidos, Trinidad e Toba-
go, Venezuela e Emirados Árabes. 

Sr. Presidente, paralelamente, os produtores de 
leite se movimentam também para ampliar o merca-
do interno, pois de acordo com Organização Mundial 
de Saúde o consumo ideal de leite é de 250 litros por 
pessoa/ano e nós, brasileiros, tomamos apenas 127 
litros por ano.

Programas educativos, como o Beber Leite é 
Superlegal, da Láctea Brasil, conseguiram atingir, em 
2003, mais de 350 mil crianças, em Minas Gerais e 
São Paulo. Afinal as crianças são os consumidores 

do futuro, e todos sabemos que no Brasil as pessoas 
compram mais refrigerantes e cervejas do que leite. O 
que acabou se tornando uma questão cultural e, não 
somente de baixa renda.

Sr. Presidente, o setor está em alta. Mas é pre-
ciso continuar promovendo o crescimento sustentável 
desta cadeia do agronegócio. A manter-se as atuais 
tendências, o Brasil, que é historicamente importador 
de lácteos, vai se transformar em 2004, em exportador 
e passará a contribuir para a melhoria das condições 
nutricionais da nossa população.

Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Lincoln Portela, o Sr. 

Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, deixa a cadei-
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. João Paulo 
Cunha, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Roberto Gouveia.

SR. ROBERTO GOUVEIA (PT-SP. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
público que acompanha nossos trabalhos na manhã 
de hoje, leio manchete do jornal Folha de S.Paulo na 
seção Dinheiro: Indústria bate recorde e confirma a 
expansão. 

Muito mais do que comentar essa manchete, que-
ro tecer considerações que vão de encontro a informa-
ções de que estaríamos dando continuidade à política 
econômica do Governo anterior. Quero contrariar essa 
versão com dados muitos concretos.

Em primeiro lugar, todos devem lembrar a ilusão 
que foi a sobrevalorização do real, quando diziam que 1 
real era igual a 1 dólar. Ora, ninguém precisa ter curso 
superior nem ir à escola para saber que isso não era 
verdade. Acontece que esse real igual ao dólar custou 
caro para o Brasil. 

Essa ilusão veio em seqüência a outra, a da Era 
Collor. Primeiramente, gerou euforia na classe média 
com aquela idéia de que estávamos globalizados, éra-
mos modernos e íamos consumir todos os importados 
da vida. A ilusão foi tão longe, que passamos a consumir 
produtos feitos no exterior num frenesi impressionante. 
Com isso, acabamos causando uma crise na indústria 
nacional e transferindo nossos empregos para o exte-
rior, o que gerou um assustador déficit, que chegou a 
30 bilhões, na balança comercial. 

É evidente que esse buraco tinha de ser tapado de 
alguma forma. De fato, foi tapado com as privatizações. 
Essa situação se parece muito com a da família que 
acaba gastando mais do que ganha. O Brasil durante 
muito tempo importava muito mais do que exportava. 
Vivíamos uma situação insustentável, que nos colocou 
cada vez mais dependentes da economia internacio-
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nal. Nossa dívida aumentou enormemente, passando 
de 60 a 70 bilhões para 900 bilhões.

Há os que dizem que havia rigor fiscal. Imagi-
nem se não houvesse! Apesar desse rigor fiscal, a 
nossa dívida praticamente aumentou 7, 8 vezes na-
quele período. 

Mesmo quando convencidos de que era uma ilu-
são, pois 1 real não podia valer 1 dólar, ainda adiaram 
a desvalorização do real, porque se vivia o período 
pré-eleitoral e a intenção de Fernando Henrique Car-
doso de continuar na Presidência da República.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, dizer que a atual 
política econômica é igual à anterior é para quem não 
quer ver. Hoje, invertemos essa lógica. Está nos jornais. 
Em primeiro lugar, começamos a exportar muito mais 
do que importar, processo que recupera a indústria 
nacional. Deputado Thomaz Nonô, Líder da Minoria, 
vamos criar sim empregos no País. Não vamos fazer 
como o Governo que V.Exa. apoiou durante 8 anos, 
que gerava empregos no exterior. 

Portanto, nossa política é diametralmente opos-
ta, porque não geramos déficit de 30 bilhões de re-
ais por ano. Pelo contrário, geramos superávit de 30 
bilhões de reais por ano. Em primeiro lugar, vamos 
desdolarizar nossa dívida. Segundo, vamos mudar o 
seu perfil. Terceiro, vamos baixar sua relação com o 
PIB. É evidente também que essa recuperação não 
se dará da noite para o dia e muito menos antes de 2 
anos de Governo.

Dizer que nossa política econômica é igual à do 
Governo anterior não sobrevive ao mínimo raciocínio 
– e não sou especialista em economia. 

É preciso rigor fiscal, sim. Aliás, a esquerda sem-
pre foi chamada a governar quando a direita destruiu 
as contas de países. V.Exas. podem conferir que, no 
mundo inteiro, a esquerda sempre é chamada para 
corrigir os desvios e consertar as contas que a direita 
– o liberalismo, o neoliberalismo – impôs à economia 
desses países. Então, é preciso rigor fiscal.

Não concordamos com tudo que a atual equipe 
econômica faz – divergimos em alguns momentos –, 
mas lembro que os juros reais baixaram 40% no Brasil. 
Isso também não foi feito da noite para o dia.

Muito obrigado.
O SR. NELSON BORNIER (PMDB-RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, acompanhamos com muita preocupação 
a sucessão do Governo em meio às crises que se 
desenvolveram no seio da economia brasileira, todas 
elas embasadas na inexistência de uma ação governa-
mental que permitisse condignamente o cumprimento 
dos deveres do Estado para com a sociedade e para 
com a Pátria.

A ameaça de crise na economia brasileira vem 
transformando num verdadeiro inferno a vida de mi-
lhões de brasileiros que estão pagando por algo que 
não contribuíram para que acontecesse.

Sr. Presidente, nem as fábricas do setor automo-
bilístico escaparam da crise. O mercado dos automó-
veis está estagnado há 2 ou 3 anos.

As taxas de juros são altas para um produto que, 
em grande parte, é comprado financiado. Como conse-
qüência, a capacidade ociosa média do setor é de 40%, 
situação não esperada pelas empresas do setor.

Mas todos nós sabemos que isso não pode ser 
possível, Sr. Presidente, se o Governo não buscar a re-
versão desse quadro. Digo isto porque cabe ao Governo 
reverter o desempenho negativo do sistema financeiro, 
recheado de consumo retraído e de incertezas sobre 
as regras claras para investimento.

A esses problemas soma-se ainda a queda na 
atividade econômica depois de meses debaixo de uma 
política de juros altos para conter a inflação. 

A grande verdade, Sr. Presidente, é que não há 
a menor perspectiva de melhoria no setor econômico 
no nosso País, apesar de as estatísticas oficiais pro-
curarem mostrar o contrário.

Ora, Sr. Presidente, a desvalorização do real, 
conquanto tenha gerado muitos efeitos nefastos, como 
o surto inflacionário, assim como a manutenção da po-
lítica de juros estratosféricos, configuram excepcional 
estímulo à crise que nos ameaça a cada pôr do sol. 
Portanto, afirmo que o Brasil ainda vai demorar muito 
para sair da encruzilhada em que se encontra.

Em boa hora, temos a notícia de que houve uma 
grande melhora no mercado automobilístico brasileiro, 
as vendas no varejo no País tiveram forte alta com o 
maior volume em 3 anos.

Mas temos que ficar com nossas antenas liga-
das, pois a situação ainda não causou uma sensação 
de segurança para o mercado interno.

Na qualidade de representante do povo nesta 
Casa, registro o fato e me solidarizo com todos aqueles 
que, além da difícil situação financeira que atravessam, 
são forçados a aceitar essa pressão que se avoluma a 
todo instante, sem nenhum motivo para tanto.

São estas considerações, Sr. Presidente, que tra-
go à tribuna, para que os homens de governo abram 
os olhos, vejam a realidade com as cores em que é 
pintada e saiam da fantasia para o realismo que o 
momento exige.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FÁBIO SOUTO (PFL-BA. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, no momento em que a economia brasileira ainda 
não encontrou o rumo do crescimento, a Bahia mostra 
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mais uma vez que todo o esforço feito para a atração 
de grandes investimentos está dando resultados posi-
tivos, com a geração de novos empregos”. 

Com essas palavras, o Governador Paulo Souto 
sintetiza a política de sua administração, focada em 
promover o estabelecimento de indústrias no interior 
do Estado, de modo a criar oportunidades de trabalho 
nas áreas mais carentes e a melhor distribuir os bene-
fícios do desenvolvimento. Não por acaso, seus efeitos 
proveitosos refletem-se nos índices de desempenho 
econômico. No ano passado, por exemplo, enquanto 
o Produto Interno Bruto brasileiro apresentou retração 
de 0,2%, o da Bahia cresceu 3%.

Nesse contexto, ressalta a importância de se 
continuar proporcionando condições para a instalação 
de grandes empresas, especialmente no interior do 
Estado, por meio de parcerias entre o setor público e 
os investidores. Graças a elas, tem havido um grande 
estímulo às atividades produtivas e uma valorização da 
mão-de-obra e dos produtos baianos. Também graças 
a elas, têm sido possíveis a criação de empregos, o 
crescimento econômico e, em última análise, o bem-
estar da população. Por tudo isso, ainda nas palavras 
do Governador Paulo Souto: “Esses investidores vão 
poder continuar contando com o apoio do Governo 
do Estado. Estamos sempre de braços abertos para 
acolher empresas sérias e interessadas em fazer in-
vestimentos em nosso Estado.” 

Da relação de confiança mútua estabelecida entre 
o Governo e os empreendedores sérios, vêm nascendo 
muitos exemplos de sucesso. Três, dos mais recentes, 
podem ser mencionados, para comprovar o acerto das 
diretrizes traçadas para a economia baiana.

Primeiramente, em 14 de abril, foi assinado ter-
mo de compromisso com o grupo hoteleiro português 
Vila Galé, visando a implantação do Hotel Resort Vila 
Galé Marés, em Guarajuba, no litoral norte. O empre-
endimento, da ordem de quase 30 milhões de dólares, 
receberá do Governo Estadual obras de infra-estrutura, 
como via de acesso e redes de água e saneamento, 
além da promoção turística, e consolidará a Costa dos 
Coqueiros como o maior pólo de turismo internacional 
do Estado. 

Pouco depois, no dia 23, a Ford Brasil anunciou 
a criação de mais 2,1 mil empregos diretos em sua 
unidade de Camaçari. É uma notícia muito gratifican-
te para todos os que nos empenhamos em buscar o 
desenvolvimento de nosso querido Estado. E acredito 
que seja especialmente gratificante para o Governador 
e sua equipe, que, mais uma vez, podem oferecer ao 
povo da Bahia os bons frutos de seu trabalho.

Finalmente, no dia 30, para encerrar um mês 
tão cheio de boas novas, o Governador Paulo Souto 

inaugurou, em Uruçuca, no sul do Estado, a fábrica de 
palmito de pupunha Inaceres. Trata-se de um investi-
mento de 12 milhões de reais, que, ao entrar em pleno 
funcionamento, produzirá 325 toneladas mensalmen-
te, gerando cerca de seiscentos empregos diretos. O 
Governo Estadual fez a sua parte, realizando obras 
de melhoramento viário, por intermédio da Secretaria 
de Infra-Estrutura, e concedendo isenções fiscais, no 
âmbito do Programa Desenvolve, da Secretaria da 
Fazenda. Com esse novo empreendimento, o mon-
tante aplicado pela Inaceres, na Bahia, atingiu os 20 
milhões de reais, uma vez que a empresa adquiriu, 
recentemente, as unidades de produção de palmito 
de Unacau, no Município de Una.

Convém ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, que esses três fatos ocorreram em um 
único mês, e que exemplos semelhantes poderiam ter 
sido tomados de qualquer outro, tal o dinamismo que a 
administração Paulo Souto vem imprimindo à economia 
do Estado. Portanto, estão de parabéns o Governador 
e sua equipe, pelo grande trabalho que realizam em 
benefício da população baiana.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para 
abordar outro assunto. É preciso gerar emprego e ren-
da neste País! Isso é consenso, é sabido por todos. A 
diferença, nobres colegas, está na prática. Enquanto 
muitos se limitam ao discurso, outros entregam-se à 
prática de fazer com que o Estado assuma a sua res-
ponsabilidade no sentido de atrair investimentos e, 
em conseqüência, gerar os empregos de que tanto o 
Brasil carece. A Bahia faz parte do segundo grupo e, 
nisso, tem sido exemplar.

Nos últimos dez anos, equilíbrio fiscal, estabili-
dade política e a presença de fortes lideranças desen-
volvimentistas vêm transformando a economia baiana 
de fornecedora de bens primários e intermediários em 
produtora de bens de consumo final e de serviços. Para 
o atual Governador, Paulo Souto, este continua sendo 
um dos principais fatores estratégicos que permitirão 
melhor qualidade de vida à população. 

Um dos setores que se destacam é o de calça-
dos. Em menos de uma década, houve estupenda am-
pliação do parque industrial, e as empresas baianas já 
exportam para mais de 60 países, além de abastecer 
uma boa fatia do mercado interno. A Bahia ocupa hoje 
o 5º lugar no ranking das exportações.

A implantação da indústria calçadista na Bahia 
iniciou-se em 1966, mas sua expansão deve-se, sobre-
tudo, aos incentivos do Governo Estadual e ao apoio 
dos Municípios onde se instalam essas indústrias. 
Atualmente, as indústrias têm à sua disposição crédito 
presumido de até 90% do imposto incidente durante o 
período de 15 anos de produção e recebem terreno a 
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preço incentivado, com energia elétrica, gás natural, 
telefone, esgoto, enfim, toda a infra-estrutura neces-
sária ao funcionamento da empresa. Além disso, há 
diferimento de ICMS, em diversas situações. Graças 
a isso, e à facilidade de contratação de mão-de-obra, 
já são cinqüenta fábricas instaladas, e existem outras 
em vias de instalação. 

Recentemente, inauguraram-se duas fábricas, 
parte de um projeto arrojado, que pretende gerar, ao 
final de sua implantação, cerca de 3.500 empregos 
diretos. São 35 milhões de reais em investimentos da 
iniciativa privada, o que demonstra plena confiança no 
Governo. Ao final, em 2005, o setor será responsável 
por quase 20 mil empregos diretos.

Entre as inaugurações recentes, está a ampliação 
da Bibi Calçados, em Cruz das Almas, um investimento 
de 10 milhões de reais, que deverá gerar 900 empre-
gos diretos. A proposta é quase dobrar a produção: de 
6 para 10 mil pares de calçados por dia, sendo que 
um em cada quatro destina-se ao mercado externo, 
ou seja, à geração de divisas para o País. A ampliação 
da fábrica eleva a demanda de componentes para a 
fabricação dos calçados; em virtude disso, passam a 
funcionar em Cruz das Almas mais três indústrias: a 
Industrial de Etiquetas Nordeste Ltda., a Marfim Bahia 
Ltda., e a Moschen Bahia Ltda. São mais empregos, é 
mais desenvolvimento, é mais qualidade de vida para 
o nosso povo.

Em São Francisco do Conde, não foi diferente. O 
apoio do Governo Estadual foi determinante para que 
houvesse um investimento privado inicial de mais de 
4 milhões de reais, o que possibilitou a inauguração 
da Calçados Bel Passo, com a contratação imediata 
de 150 pessoas. Tradicional empresa de Paraí, no Rio 
Grande do Sul, a Bel Passo produz 10 mil pares de 
tênis por dia, dos quais 20% alimentam o mercado do 
MERCOSUL, e o restante destina-se ao mercado inter-
no. Ao implantar uma unidade no Nordeste, a empresa 
pretende ampliar a produção e o consumo internos. 
Ao final da execução do projeto, em 2005, serão 800 
empregos diretos.

Além dessas, outras indústrias já estão em vias 
de implantação, entre elas a Via Uno, em Riachão do 
Jacuípe, a Baby Brink, em Lauro de Freitas, e a Sapa-
tos West Coast, em Itaberaba. A recente assinatura de 
ordens de serviço e protocolos de intenções por parte 
do Governador Paulo Souto já nos dão a segurança 
de que muito em breve poderemos comemorar outras 
inaugurações.

Parabenizo o Governo baiano e toda a sua com-
petente equipe pelo arrojo e pela determinação. Que a 
gestão do PFL sirva de exemplo para outros Estados 
brasileiros e – por que não? – para o País. 

Contrariando o que dizem, podemos afirmar que 
na Bahia se tem pressa, sim! Enquanto falta ao Gover-
no Federal uma ação célere e profícua de geração de 
emprego e renda, o PFL baiano sai na frente, mostra 
como se faz! 

Parabéns, Governador! Parabéns, povo do meu 
Estado!

Muito obrigado.
O SR. HAMILTON CASARA (PSB-RO. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, apesar de ser matéria constante do arca-
bouço constitucional (art. 57, § 6º, inciso II), a convo-
cação extraordinária do Congresso Nacional, ao final 
de seus trabalhos, nem sempre tem justificado as ra-
zões que lhes deram origem. Porém, como uma can-
tilena, se repete com freqüência, sempre em nome da 
“urgência ou interesse público relevante”. Fiel ao texto 
constitucional, sem dúvida.

Hoje, de acordo com o que vem sendo difundido 
pela mídia falada e escrita, tanto do seio do Governo 
como do Congresso Nacional emanam sinais em tor-
no de uma possível convocação extraordinária, dividi-
dos entre prós e contras, pelo menos aparentemente. 
“Se não puderem ser votados até o dia tal os projetos 
considerados importantes, o Presidente Lula poderá 
utilizar-se do instrumento da convocação”, dizem uns. 
“Os Líderes da base aliada já descartaram a convoca-
ção extraordinária em julho”, dizem outros. Enquanto 
as autoridades competentes não se manifestam, ganha 
corpo o ardil “se colar colou”.

Porém, ao mesmo tempo, desperta no conjunto 
da sociedade sinais de sentimento crítico à instalação 
de mais uma dessas convocações, que só faz onerar 
os cofres públicos com o ônus de pagamento de salá-
rios extras aos Parlamentares. Portanto, sem nenhum 
benefício concreto para a sociedade ou para o País.

Ainda está fresca na mente da opinião pública 
nacional o resultado da convocação realizada entre 
os meses de janeiro e fevereiro de 2004, quando por 
apenas 20 dias de trabalho dos Parlamentares foram 
consumidos cerca R$50 milhões do Tesouro. No en-
tanto, não foi possível votar o projeto que autorizava 
as Parcerias Público-Privadas – PPPs nem o Plano 
Plurianual, que tinha de ser apreciado antes da votação 
do Orçamento Geral da União, constantes da pauta de 
convocação. No Senado, as duas propostas principais 
da pauta – Lei de Falências e Reforma do Judiciário 
– não foram apreciadas. 

Hoje, esse risco não só se mantém como se 
agrava. Cerca de 130 Parlamentares são candidatos 
e terão obrigatoriamente de permanecer tempo inte-
gral nos seus respectivos Municípios no corpo-a-corpo 
com o eleitorado. O restante, os demais Parlamentares, 
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movidos pelo interesse de eleger Vereadores e Pre-
feitos, razão dos seus futuros políticos, também terão 
que se dedicar com afinco ao embate eleitoral. Por 
dedução, é evidente que a pauta de uma convocação 
extraordinária, que porventura venha acontecer, está, 
de antemão, prejudicada. E mais: juntamente com ela 
sofrerá desgaste não só o Parlamento brasileiro, mas 
também o Governo do Presidente Lula. Uma convo-
cação extraordinária agora acarretaria um gasto extra 
de cerca de R$50 milhões.

Na defesa dessa minha tese, recorro à experiência 
do sábio político e jurista brasileiro Ruy Barbosa, que, 
já nos idos do ano de 1899, não aceitando a prática 
da convocação extraordinária regiamente remunerada, 
assim se posicionou: “um Congresso de mendicantes, 
janízaros do Chefe do Estado e de agentes de negó-
cios dos Governadores. Em suma, a decomposição 
parlamentar na sua extrema fase”. 

Concluo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
lembrando que a ausência de grande parte de Parla-
mentares, que hoje aqui constatamos, venha, mais 
uma vez, provocar convocação extraordinária sob a 
justificativa da necessidade de termos de votar maté-
rias de urgência ou interesse público relevante. Tudo 
isso, muito me preocupa.

Muito obrigado.
O SR. TAKAYAMA (PMDB-PR. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, certo dia, como Deputado Estadual da Assem-
bléia Legislativa do Paraná, escutei a interessante 
parábola “O Sábio e o Jogo de Damas”, contada por 
um fiel irmão evangélico: um mestre entrou na sala e 
surpreendeu seus estudantes jogando damas, quando 
deveriam estar lendo a Bíblia, o Livro dos Livros. Um 
deles desculpou-se: “Perdoe-nos, professor. Apenas 
queríamos distrair-nos.” O sábio, com um gesto aten-
cioso, questionou: “Vocês conhecem as regras desse 
jogo?” E, não obtendo resposta, apresentou-as: “A pri-
meira é a de que duas jogadas não podem ser feitas 
por vez; a segunda: só se pode mover para a frente; 
a terceira: quando se chega ao final da fila, você está 
livre para ir aonde desejar”.

Acho que essas regras do jogo de damas de-
veriam ser aplicadas contra o crime organizado no 
País.

Primeiro, ações paralelas ou superpostas, exer-
cidas por duas instituições policiais, devem ser evita-
das. Portanto, é necessário desenhar um modelo de 
segurança, com diretrizes estabelecidas por especia-
listas, membros da sociedade civil e do Governo, ob-
jetivando o enfrentamento dos bandidos, traficantes 
e assassinos.

A polícia do Canadá, por exemplo, aplica a se-
gurança preventiva, a partir dos próprios integrantes 
da sociedade, que recebem orientação para agirem 
de forma colaborativa. E em alguns países da Europa 
os aposentados são motivados a atuar como vigilan-
tes voluntários e informam às Delegacias de Polícia 
os movimentos suspeitos nas ruas e avenidas. São 
exemplos que não custam praticamente nada, e o lu-
cro para a comunidade é grande.

A segunda regra é mover-se sempre para a fren-
te na manutenção da liberdade de ir e vir, e também 
contra os atos criminosos. A sociedade não quer saber 
se a violência crescente em todas as cidades é culpa 
do Governo Federal, dos Governos Estaduais ou dos 
Municipais; o que ela deseja é a paz. A população exi-
ge um mínimo de segurança, pois paga seus tributos, 
impostos, taxas e contribuições fiscais, e tem o direito 
de ser protegida contra a ação dos marginais. A mobi-
lização para a frente é fundamental.

A terceira regra do jogo tem lugar quando a pes-
soa, atingindo a última linha, está livre para realizar 
seus sonhos, perspectivas e oportunidades como ser 
humano. A vaidade, o orgulho, a soberba, a cobiça e 
a falta de instrução produzem o egoísmo e promovem 
o narcisismo, não permitindo que os indivíduos sejam 
livres, humildes, fraternos e justos. Sentindo-se total-
mente poderosos na sua ignorância, eles não perce-
bendo a pequenez do homem diante do universo – só 
a nossa Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas – e 
diante de Deus, que tudo pode, ora criando grandezas, 
ora liquidando fraquezas.

Já ensinava o político George Washington, que 
viveu de 1732 a 1799: “a liberdade, quando começa 
a criar raízes, é uma planta de crescimento rápido”. A 
liberdade, a habilidade profissional, a solidariedade e 
a experiência de vida devem ser os guias da conduta 
do ser humano, quer acumulando vivências, quer dis-
tribuindo virtudes, o que evita muitos erros, procedi-
mentos inadequados e males freqüentes.

Na atualidade, é preciso valorizar a moderação 
e os ensinamentos evangélicos, preservar a saúde do 
ser humano e do meio ambiente, conservar as boas 
amizades e as conquistas científicas e sobretudo, com-
bater o uso de drogas, lícitas e ilícitas, e eliminar os 
traficantes e o crime organizado no Brasil.

Unamos todos os nossos talentos e energias para 
a efetivação dessas providências tão solicitadas pela 
sociedade contemporânea.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que meu pronun-
ciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação 
desta Casa Legislativa.

Muito obrigado.
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O SR. COLBERT MARTINS (PPS-BA. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, a imprensa noticia, com o devido alarde, 
que o Governo anda liberando verbas somente para 
as Prefeituras e os Estados administrados pelo parti-
do governista. O trato contínuo com as coisas públi-
cas e uma já extensa vida parlamentar, em princípio, 
seriam razões mais que suficientes para que tanto 
alarde não nos trouxesse maiores preocupações. Afi-
nal, essa prática, que, por uma questão de princípio, 
consideramos deletéria, tem raízes que vão fundo em 
nosso substrato histórico, na história mesma, aliás, de 
nossa cultura política.

Mas o poder de inovar ou, melhor dizendo, de ge-
rar justificações de fundo legal para tal comportamento 
parece não ter fim. Se o Governo pediu, se o Governo 
quer, então, aqui está a justificativa. A Advocacia-Geral 
da União gerou um parecer de fundo jurídico – de firu-
las jurídicas, aliás – que é uma peça para se guardar 
no anedotário histórico do País. 

Veja, Sr. Presidente, vejam, Sras. e Srs. Depu-
tados, que a legislação eleitoral, exatamente para im-
pedir o deslavado clientelismo, proíbe que nos 3 me-
ses que antecedem o dia das eleições se transfiram 
recursos da União para Estados e Municípios. Nada 
mais correto. E mais correto, ainda, porque o mesmo 
diploma legal define exceções as mais óbvias, pois, 
impossível negar, há obras que, iniciadas, não podem 
ter seus trabalhos suspensos sob pena de se perder 
tudo já construído. 

É aí, então, que entra a AGU com um parecer 
que é um primor de sofisma e de capacidade de cria-
ção, ainda que essa criação venha ferir os princípios 
mais elementares do bom senso. É que os senhores 
advogados entenderam que, nada obstante a proibi-
ção legal, verbas podem continuar sendo liberadas, 
ainda que o andamento da obra não seja fisicamente 
verificável.

Ora, o que não pode ser fisicamente verificável 
não passa de obra fantasma, daquelas que existem 
aos milhares, Brasil afora, já denunciadas pelo TCU 
e por Tribunais de Contas dos Estados, sem que se 
consiga pôr termo a esse descaminho. Sucede que 
isso, antes, acontecia ao arrepio da lei e, agora, sob 
o mesmo arrepio, mas com o amparo de um parecer 
jurídico que procura afirmar que é legal o que não é. 
É uma nova prática clientelista que lamentamos es-
teja sendo inaugurada exatamente pelo Governo do 
companheiro Lula, cuja história, já longa, na defesa 
da democracia e da cidadania, não dá respaldo para 
essas criações estapafúrdias.

Gratos pela atenção. 

O SR. ANDRÉ DE PAULA (PFL-PE. Pronuncia o 
seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, concluiremos, nos próximos dias, o primeiro 
período desta Sessão Legislativa. Uma avaliação sin-
cera das atividades do Legislativo durante esta etapa 
nos leva a uma conclusão: o resultado dos trabalhos 
desenvolvidos pela Câmara dos Deputados ficou bem 
aquém das expectativas da sociedade brasileira. Ma-
térias fundamentais, reformas necessárias foram ar-
quivadas ou submetidas ao rito ordinário do processo 
legislativo. E inúmeras medidas provisórias ocuparam 
as pautas da Câmara, semanas após semanas, retar-
dando, absurdamente, temas inadiáveis ao País.

A falta de planejamento e a desorganização do 
Governo, no relacionamento com o Congresso Nacio-
nal, também tumultuaram a pauta do Legislativo neste 
primeiro semestre de 2004. 

Todos esses aspectos foram de tal modo sentidos 
nos trabalhos desta Casa, que se chegou ao absurdo 
de falar em convocação extraordinária no mês de ju-
lho. Agora, Sr. Presidente, num esforço concentrado 
capitaneado pelo Governo do PT, que, registro, não é 
condenado pela Oposição, tenta-se, de última hora, no 
apagar das luzes, votar matérias que ainda merecem 
aprofundamento nos seus debates e redobrada discus-
são. Em contrapartida, ao lado dessas matérias que 
figuraram na pauta desta agenda concentrada, outros 
projetos, não menos importantes e aptos à discussão 
e votação, continuam adormecidos, quando não dis-
criminados, pela base governista nesta Casa. Dentre 
essas proposições, destacaria ao menos uma, que 
padece sob o signo da conveniência governista e que, 
em matéria de discriminação, é exemplar. Esta mesma 
proposta tem sido alvo de inúmeras correspondências 
que recebo diariamente em meu gabinete e motivo da 
angústia e da indignação de milhares de brasileiros. 
Refiro-me ao PDC nº 299/1996, oriundo do Senado 
Federal, que susta os Decretos nºs 1.498 e 1.499, de 
1995, que constituem Comissões Especiais de revi-
são dos processos de anistia de que dispõe a Lei nº 
8.878, de 11 de maio de 1994. Trata o projeto dos in-
teresses daqueles demitidos durante o Governo Collor. 
Igual projeto, com o mesmo propósito e finalidade, foi 
apensado a este. Falo do PDC 410/2000, que susta 
o Decreto nº 3.363/2000, de teor similar aos anterior-
mente editados. 

Não tivessem essas proposições cumprido as 
formalidades regimentais de estilo, e percorrido todas 
as Comissões desta Casa, eu enxergaria razões para 
que tais matérias não alcançassem suas fases finais, 
com a apreciação e a votação em plenário.

No esteio dos interesses do Governo, o projeto 
principal foi retirado, de ofício, do plenário da Comissão 
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de Constituição e Justiça, o que obstaculizou sua tra-
mitação normal. O Deputado pernambucano, Gonzaga 
Patriota, relator da matéria na referida Comissão, viu 
frustrado o trabalho que havia realizado e que resultara 
em parecer elaborado favorável ao projeto.

Antes, registre-se, essas proposições cumpriram 
todas as fases de análise e discussão nas Comissões 
Temáticas pertinentes, sem que tivessem encontrado 
a objeção dos Deputados-Relatores, alcançando, ao 
final, a aprovação em todas elas.

Para melhor entendimento, Sras. e Srs. Depu-
tados, peço a compreensão de V.Exas. para fazer um 
breve histórico acerca da Lei nº 8.878/94, que dispõe 
sobre a concessão de anistia aos servidores públicos 
demitidos no período de Governo Fernando Collor. Essa 
lei prevê, em seu art. 5º, que, no prazo de até 30 dias, 
o Poder Executivo constituiria Comissão Especial de 
Anistia e Subcomissões Setoriais. Em decorrência des-
sa previsão legal, o Poder Executivo editou os Decre-
tos nºs 1.498 e 1.499, de 1995; e criou as Comissões 
Especiais com a finalidade de suspender o programa 
de readmissão e rever os processos de concessão 
de anistia já iniciados. A lei ainda previa a edição de 
decretos e que as demandas pendentes seriam ana-
lisadas pelas Comissões. Mas o que ocorreu, de fato, 
é que, infelizmente, além da ineficiência verificada nos 
trabalhos dessas Comissões, constatou-se o absoluto 
desvirtuamento das suas atribuições. Isto produziu a 
edição de um novo decreto, com idêntica finalidade; 
e, no entanto, mais uma vez viram-se frustrados os 
objetivos pretendidos.

A verdade é que essas Comissões excederam o 
seu poder de ação. Concessões de anistias foram ar-
bitrariamente anuladas, processos foram liminarmente 
indeferidos. Impende destacar que essas atribuições 
somente eram conferidas ao Presidente da República, 
quando efetivamente apurada alguma irregularidade. 
Por isso, incumbiram o PDC nº 299/1996 de patrocinar 
a defesa incondicional da Constituição Federal. A sus-
tação por decreto legislativo de atos que exorbitem o 
poder regulamentar do Executivo é uma prerrogativa 
constitucional do Congresso. Não podem os limites 
impostos pela delegação legislativa, insculpida pelo 
inciso V do art. 49 da Carta Magna, ser excedidos. 
Não pode um decreto ir além das disposições da nor-
ma que o previu e à qual se deve submeter. A Lei nº 
8.878, de 1994, é clara quanto à concessão de anistia 
aos servidores públicos. 

Quando criou as Comissões de que trata a lei, o 
Executivo contrariou de várias forma o conteúdo legal. 
Tanto na competência que conferiu às Comissões, como 
no referente ao poder que estas detinham para instruir, 
reexaminar, ratificar e julgar processos pendentes. A 

partir disso, instalou-se verdadeiro caos nos processos 
de concessão de anistia. E mais: a burocracia impos-
ta pelo Governo impôs a paralisação dessas conces-
sões. Resultado: milhares de pessoas, legitimamente 
amparadas pela norma, estão à margem da proteção 
do Estado, que deve ser o fiel depositário das leis e 
das instituições.

Sr. Presidente, temos que enfrentar esta situação. 
O Senado já fez a sua parte. Resta à Câmara a apro-
vação do projeto. A preocupação do Governo quanto 
ao impacto financeiro dessas anistias não pode punir 
quem justa e legitimamente tem esse direito.

É este o sentido do apelo que faço neste meu 
pronunciamento. Recorro à sensibilidade das Sras. e 
dos Srs. Deputados da base governista, para que ad-
voguem em seus partidos a inclusão da referida ma-
téria na pauta do mês de agosto. 

Sr. Presidente, corrigir essa grave distorção é um 
gesto de justiça e um ato de respeito às prerrogativas 
do Congresso Nacional. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, tenho a satisfação de registrar hoje, 
para que fique consignado nos Anais da Câmara dos 
Deputados, o jubileu de ouro sacerdotal do Padre Er-
mes Cum, italiano de nascimento que, há 44 anos, 
exerce sua atividade religiosa no Brasil. Natural de 
Flambro de Talmassons, pequena cidade do nordeste 
da Itália, que se situa nas imediações da Eslovênia, 
da Croácia e da Áustria, veio ao mundo em 31 de ou-
tubro de 1924 e é o primeiro filho de Ângelo Cum e 
Santa Scarpolini.

O Padre Ermes Cum foi ordenado em 29 de ju-
nho de 1954, em Tortona, e os primeiros anos do seu 
ministério foram dedicados ao magistério de jovens 
vocacionais numa casa de ensino eclesiástico nas pro-
ximidades de Roma. Veio para o Brasil, a seu próprio 
pedido, em 1960 e, no hoje Estado do Tocantins, iniciou 
sua atividade missionária ao lado do Bispo D. Cornélio 
Chizzini, que foi um incansável anunciador da palavra 
evangélica naquela região, à época muito carente de 
necessidades básicas da respectiva população.

Assinala-se na biografia do Padre Ermes Cum 
que, aos 12 anos de idade, ingressou no seminário 
que São Luiz Orione havia aberto perto de Veneza para 
jovens que atenderam ao chamado ao sacerdócio. Foi 
um ano depois que teve seu primeiro encontro com o 
fundador da Pequena Obra da Divina Providência, que 
regressava de uma das suas 2 viagens ao Brasil, após 
visitar a Argentina e o Uruguai, além de outros países 
da América Latina. Desse apóstolo da Igreja, de suas 
próprias mãos, recebeu a batina clerical e, quando da 
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morte do Santo da Caridade, participou dos seus fune-
rais e assistiu a todo o cerimonial do sepultamento.

A convite de D. Fernando Gomes, primeiro Ar-
cebispo de Goiânia, o Padre Ermes Cum fundou na 
Capital de Goiás, minha cidade natal de Goiânia, a 
Paróquia São Paulo Apóstolo, hoje uma das maiores 
comunidades católicas, abrangendo a população do 
Setor Oeste, um dos mais prósperos do centro urbano. 
Antes disso, foi ele pároco em Niterói (Rio de Janeiro), 
em Rio Claro (São Paulo), em Curitiba (Paraná) e em 
Valença, no Rio de Janeiro. Em todas essas cidades, 
desempenhou com zelo e eficiência sua missão pas-
toral, efetivamente cumprindo as regras estabelecidas 
por São Luiz Orione quando instituiu a Pequena Obra 
da Divina Providência.

Há cerca de 1 decênio, o Padre Ermes Cum resi-
de em Goiânia, onde atualmente exerce sua atividade 
nas Paróquias São Paulo Apóstolo, Nossa Senhora 
da Misericórdia e São José, sempre com muita hu-
manidade, bastante clarividência, cuidado pastoral 
de extremo zelo, enfim um padre que se ofereceu ao 
serviço do Senhor na absoluta certeza de que era e é 
fiel à vocação da continuada prédica do evangelho. A 
Pequena Obra da Divina Providência deve bastante ao 
seu criterioso exercício do apostolado cristão, orioni-
ta em todos os instantes de sua vida, profundamente 
religioso, “de um apaixonado amor a Deus e aos ne-
cessitados”, como o Santo Luiz Orione, nascido em 
Pontecurone, lugarejo do Piemonte, na Itália, que se 
tornou presbítero em Tortona e subiu aos altares da 
Igreja no dia 16 de maio de 2004, canonizado pelo 
Papa João Paulo II.

Neste ensejo, quero homenagear o Padre Ermes 
Cum pelo seu jubileu sacerdotal, que será comemo-
rado na Igreja São Paulo Apóstolo, no próximo dia 29 
deste mês, com missa solene concelebrada pelos seus 
irmãos de ministério Geraldo Dias, Antônio Dalmasso 
e João Daher, este último Monsenhor e Vigário-Geral 
da Arquidiocese de Goiânia. Sem dúvida, é um acon-
tecimento religioso que vai reunir a comunidade cató-
lica do Setor Oeste, justamente reconhecida à missão 
evangélica que o ilustre sacerdote vem desempenhan-
do ao longo dos 50 anos de sua ordenação a serviço 
da cristandade.

Também assinalo que, na mesma ocasião, o Padre 
Antônio Dalmasso, vigário paroquial e confrade orionita 
do homenageado, comemora 49 anos de ordenação. 
Ele é um dos membros da Pequena Obra da Divina 
Providência que mais se têm dedicado às obras so-
ciais recomendadas por São Luiz Orione, servindo em 
cidades que pertenceram a Goiás e agora integram 
o Estado do Tocantins, colaborando no apostolado 

de D. Cornélio Chizzini, quando Bispo da Diocese de 
Tocantinópolis.

Aos 2 sacerdotes, homens da Igreja, humildes e 
servidores abnegados da comunidade católica, apre-
sento minhas calorosas felicitações e faço constar 
dos Anais da Câmara dos Deputados as palavras 
que agora pronuncio sobre a personalidade de cada 
um. Que Deus os ilumine sempre e os faça cada vez 
mais cidadãos do Brasil e cidadãos da grande família 
cristã, que São Luiz Orione instituiu em sua peregri-
nação terrestre. 

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PL-GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, um dos passos para se reduzir a 
violência urbana nas cidades brasileiras, acredito eu, 
reside também em estratégias de diminuição da vio-
lência armada. Enfrentar os problemas associados à 
proliferação e ao uso indevido das armas de fogo é me-
dida que ajuda a conter esse mal da violência armada 
dos dias de hoje, que atinge predominantemente os 
jovens. Encaro a lei do desarmamento, dessa forma, 
como uma saída para que se diminua a criminalidade 
no País. Acho relevante, então, elogiar a decisão do 
Governo de propor uma campanha para promover a 
entrega voluntária de armas pela sociedade. 

Ao encampar essa ação, o que se faz também é 
conscientizar a população sobre os perigos das armas 
de fogo; sobre a necessidade de se desarmar e acabar 
com o uso de armas por civis; tudo isso em favor de 
uma cultura de paz. Ao reduzir a demanda e a procu-
ra por essas armas, está-se, ainda, respondendo aos 
argumentos do lobby da indústria das armas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, defender 
políticas de desarmamento não significa, como muitos 
fazem questão de dizer, que estamos deixando a so-
ciedade despreparada para encarar a violência urba-
na. Lembremos quantas armas usadas no crime não 
foram furtadas de civis. Recordemos também quantas 
tragédias com armas de civis, sem que essas fatali-
dades estejam associadas com a criminalidade, acon-
tecem atualmente. Quantos pais perderam filhos por 
descuido ao guardar suas armas? As estatísticas de 
violência do País mostram que, cada vez mais, cresce 
o número de vítimas de armas de fogo. 

A taxa de mortes por arma de fogo no Brasil quase 
triplicou nos últimos 20 anos, como atestam dados da 
pesquisa realizada pela ONG Viva Rio, com apoio do 
Small Arms Survey, da Universidade de Genebra. Se, 
em 1982, havia 7,2 mortes por cada 100 mil habitantes, 
já em 2001 se contabilizavam 20,2 mortes. E lembro 



32228 Sexta-feira 9 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Julho de 2004

que isso não são meros números, são indicadores de 
vidas reais tiradas pelas armas de fogo.

É por isso, então, que a campanha de desarma-
mento tem que vir o quanto antes. É bom ver o Governo 
já preparado para esse incentivo. A coleta neste ano 
deve contar com cerca de R$10 milhões para as inde-
nizações. A campanha será centrada em cidades com 
altos índices de violência, como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Vitória e Salvador. Precisamos agora estimular 
os Estados e os Municípios na coleta das armas, para 
evitar resistências locais. 

Junto com a reforma da legislação de controle de 
armas, essa campanha é uma das medidas que auxi-
liam a reduzir a oferta das armas de fogo, controlando o 
contrabando e a fiscalização sobre a produção, a ven-
da, a exportação e a importação de armas e munições. 
Ajuda também no controle dos estoques, destruindo 
os excedentes de armas coletadas nesse programa 
de entrega voluntária. Essa ação pode não resolver o 
problema da violência urbana no Brasil, mas diminuirá 
em muito seus males, disso não resta dúvida.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. 
Faço homenagem nesta oportunidade ao Governador 
de Goiás, Marconi Perillo, por mais uma vez inovar em 
suas iniciativas. Refiro-me ao projeto Se Liga no Futu-
ro, iniciativa que visa estimular a atuação dos jovens 
no desenvolvimento socioeconômico dos Municípios 
em que vivem. O Governador Marconi Perillo almoçou 
ontem, dia 6 de julho, no Palácio das Esmeraldas, com 
126 estudantes da rede pública do ensino médio, ga-
nhadores do projeto Se Liga no Futuro em 21 Muni-
cípios do Estado. 

Como primeiros resultados, Sras. e Srs. Depu-
tados, os alunos já apresentaram 1.576 propostas de 
parceria com a iniciativa privada. Nesse sentido, o Go-
vernador anunciou reservas de recursos do Fomentar 
(programa de incentivos às indústrias), em conjunto 
com o Banco do Povo, para viabilizar as propostas. A 
idéia é que, assim, os jovens possam contribuir para 
o desenvolvimento econômico e social de seus Muni-
cípios, proporcionando uma boa qualidade de vida à 
população e substituindo, assim, o sonho da vida na 
Capital ou em outras grandes cidades. É priorizar onde 
se mor, ofertando condições necessárias e indispen-
sáveis para estimular a adoção do Município, por parte 
da população, como espaço de crescimento pessoal 
e profissional. 

Sras. e Srs. Deputados, mais de 35 mil jovens já 
participaram do projeto. E, para o Governador Marconi 
Perillo, produzir desenvolvimento é desejável e necessá-
rio, mas há que se criarem condições para sustentá-lo. 
Esse é o objetivo de um Estado que se preocupa com 
as gerações futuras. É um projeto imbuído de percep-

ção histórica, de compromissos sociais, determinação 
e ousadia política. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. LUIZ PIAUHYLINO (PTB-PE. Pronuncia 

o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, peço que se registre nos Anais desta Casa 
a merecida homenagem a José do Patrocínio Mota, 
cujo falecimento, no dia 15 de abril deste ano, tem sido 
motivo de imenso pesar e saudade para os amigos, 
parentes, correligionários e conterrâneos. 

Filho de Cira Valença e Sebastião Mota, nasceu 
na cidade de Pesqueira, em 19 de março de 1921 
– Dia de São José. Portanto, do Santo herdou o pri-
meiro nome. E, em homenagem ao herói abolicionista, 
recebeu como segundo nome Patrocínio.

Mais conhecido por Zé Mota, notabilizou-se como 
político e administrador público de grande tradição no 
Estado de Pernambuco.

Mesmo transcorridos mais de 2 meses do seu fa-
lecimento, a cidade de São Bento do Una – onde viveu 
e exerceu a atividade política – continua a prantear o 
passamento do seu ilustre filho adotivo.

Prefeito de São Bento do Una por 3 vezes, nos 
períodos de 1956/1959, pelo PSD, e, nos de 1970/1973 
e 1977/1982, pelo então MDB, Zé Mota era uma figura 
humana amiga, simples e humilde, respeitado e ad-
mirado por todos, até mesmo pelos seus adversários 
políticos, que viam nele uma pessoa extraordinária, 
dono de um carisma inigualável. 

Zé Mota foi exemplo de homem público com-
petente e determinado. Conciliador, era, no entanto, 
muito firme na defesa de seus princípios e ideais. 
Como administrador, revelou-se possuidor de enor-
me visão e preocupação social. Suas administrações 
foram marcadas por obras como o Colégio Agrícola 
Cônego João Rodrigues e o Ginásio Municipal, hoje 
estadual, Profa. Lenita Fontes Cintra. As obras de arte 
que fez construir ao longo das estradas do interior do 
Município, bem como o saneamento dos núcleos ur-
banos e os sistemas de distribuição de água potável 
demonstram a consciência e o alcance social de suas 
administrações.

Deixou viúva D. Nilda Valença Mota e filhos, entre 
eles a primogênita Eliane Valença Mota, que foi Vice-
Prefeita de São Bento do Una, cargo que desempe-
nhou com brilhantismo, seguindo sempre os ensina-
mentos de seu pai. 

Ao compartilhar com a família justificados sen-
timentos de pesar e saudade, recordamos do amigo 
sincero e do eminente político a atenção com as pes-
soas e o cuidado especial com que se empenhava no 
encaminhamento dos assuntos relacionados a São 
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Bento do Una, na busca de soluções para superar des-
de os problemas mais simples até os mais complexos, 
no esforço de concretizar projetos que resultassem em 
importantes e amplos benefícios para a população lo-
cal. Com a morte de Zé Mota, São Bento do Una perde 
um de seus maiores benfeitores.

Defensor das mais legítimas causas populares, 
trabalhador incansável, líder carismático, recebe ele, 
hoje, com inteira justiça, elevados tributos de admiração, 
respeito e gratidão. Enfim, conforta-nos parcialmente 
a certeza de que as virtudes de Zé Mota, assim como 
suas obras, estão gravadas no bronze da história, para 
orgulho de Pernambuco, servindo de exemplo às gera-
ções de hoje e de amanhã e, por conseguinte, sendo 
garantia de novas e sucessivas conquistas na luta pela 
grandeza e pelo bem-estar do povo, especialmente da 
população de São Bento do Una.

É com saudade que fazemos esta homenagem a 
José do Patrocínio Mota, um dos melhores filhos de Per-
nambuco e grande benfeitor de São Bento do Una. 

Muito obrigado, Zé Mota, pelo valioso legado de 
uma vida consagrada ao bem comum, com muito tra-
balho, dignidade, competência, determinação e soli-
dariedade aos menos favorecidos! 

O SR. MÁRIO HERINGER (PDT-MG. Pronun-
cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, assomo à tribuna para fazer breve pronun-
ciamento a respeito do Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência – SAMU. 

Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a 
iniciativa de criação desse serviço, bem assim o esforço 
que o Governo Federal vem fazendo em favor da sua 
implantação no maior número possível de Municípios 
brasileiros, a fim de que o atendimento pré-hospitalar 
possa cumprir adequadamente sua função social na 
redução do número de óbitos, do tempo de internação 
hospitalar e das seqüelas decorrentes da ausência ou 
da precariedade de socorro precoce. 

Apesar do mérito da iniciativa, a implantação do 
SAMU em alguns Municípios brasileiros onde já se 
encontra implantado o serviço de socorro de urgência 
do Corpo de Bombeiros – a exemplo do que ocorre 
em Belo Horizonte – vem criando sério problema de 
duplicidade de solicitações de atendimento. 

Como o Corpo de Bombeiros presta socorros de 
urgência, atendendo por meio do código telefônico 193, 
e o SAMU presta os mesmos serviços, atendendo por 
meio do código telefônico 192, a população, ao se de-
parar com alguma emergência médica, como um aci-
dente de trânsito, por exemplo, termina por requisitar 
ambos os serviços indistinta e concomitantemente. O 
resultado disso é o absurdo logístico de um único pa-
ciente vir a ser abordado por duas equipes de socorro, 

em um absoluto e injustificado desperdício de capital 
humano e de recursos materiais do Estado.

Sugerimos ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, 
por meio de indicação apresentada no dia de hoje à 
Mesa, que adote medidas administrativas no sentido 
de promover a unificação das centrais de atendimen-
to telefônico do SAMU e do Corpo de Bombeiros em 
suas diversas unidades, de modo a que, havendo al-
guma emergência, a população disponha de um único 
número telefônico para solicitar o socorro. 

Entendemos que essa medida, simples e óbvia, 
vai otimizar a atuação do SAMU e das equipes de 
emergência médica do Corpo de Bombeiros, tornan-
do ambas mais céleres e eficientes, reduzindo o gasto 
público com atendimento pré-hospitalar de urgência 
– uma única central de telefonia vai receber e proces-
sar todas as solicitações de atendimento de urgência 
de certa localidade. 

Medida como essa – simples e óbvia, como já 
disse – depende tão-somente de vontade política das 
partes envolvidas, uma vez que pode ser efetivada por 
meio de convênio específico entre cada unidade local 
do SAMU e do Corpo de Bombeiros. 

Sr. Presidente, é válido salientar que a forma como 
atualmente se encontram estruturadas as centrais tele-
fônicas do Serviço Público de Emergência viola o dis-
posto no art. 5º do Regulamento sobre as Condições 
de Acesso e Fruição dos Serviços de Utilidade Pública 
e de Apoio ao Serviço de Telefonia Fixa Comutado, 
publicado pela ANATEL em março deste ano. 

O referido artigo determina que, sempre que 
os Serviços de Utilidade Pública forem prestados por 
mais de uma entidade, o Código de Acesso deve ser 
compartilhado entre elas, garantindo ao usuário tra-
tamento não discriminatório quanto às condições de 
acesso e fruição. 

Desafortunadamente, as determinações da ANA-
TEL não vêm sendo cumpridas e, como sempre, é a 
população brasileira quem “paga a conta”.

Essa pode parecer uma questão menor para al-
guns dos nobres colegas aqui presentes, mas não é. 
Além de séria, ela é igualmente importante por ser em-
blemática da falta de racionalidade que assola o Estado 
brasileiro, como moléstia epidêmica responsável por 
destroçar grandiosas iniciativas do Poder Público. 

Meu esforço em favor da racionalização do SAMU, 
mais que uma peleja em defesa de uma grande inicia-
tiva, é uma luta contra a própria tragédia do Estado 
brasileiro: ao mesmo tempo em que cria, destrói sua 
própria criação. 

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO DE FABINHO (PFL-BA. Pro-

nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. 
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e Srs. Deputados, no próximo dia 30. A Fundação 
ABRINQ concederá o Selo Prefeito Amigo da Criança 
a 126 administradores municipais de todo o País, que 
se empenharam em implementar ações nas áreas de 
saúde, educação, assistência social e participação, 
buscando modificar a realidade de crianças e adoles-
centes e melhorando suas condições de vida, durante 
o mandato 2001-2004.

A concessão desse Selo da Fundação ABRINQ 
é resultado de processo de acompanhamento e avalia-
ção das 1.542 gestões municipais que se inscreveram 
no Programa Prefeito Amigo da Criança no início do 
mandato, em 2001, e passaram por 3 fases de sele-
ção para o preenchimento do Mapa da Criança e do 
Adolescente de 2001 a 2003.

Na avaliação e seleção dos 126 Municípios pre-
miados com o Selo Prefeito Amigo da Criança foram 
considerados critérios como o desempenho orçamen-
tário e a captação de recursos da gestão no ano de 
2000 (último ano da administração anterior) e no pe-
ríodo de 2001 a 2003, relativos à educação, saúde 
e assistência social, bem como o desenvolvimento 
de novas parcerias e captação de novos recursos no 
âmbito público e privado, tendo em vista fortalecer o 
sistema de garantias. Levou-se em conta também a 
dotação de recursos ao Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – FUNCAD, de acordo 
com a legislação municipal pertinente e respeito às 
prerrogativas do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA.

Sr. Presidente, entre os critérios de avaliação 
foram considerados ainda os indicadores sociais, o 
avanço na cobertura do atendimento em relação à 
demanda, com melhoria da qualidade dos serviços 
prestados, e o avanço nos resultados, a partir das 
ações articuladas nas áreas de educação, saúde e 
assistência social.

Considerou-se também a continuidade e o aper-
feiçoamento das políticas de garantia e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente, a construção 
de uma gestão participativa, a correspondência das 
ações desenvolvidas com os problemas detectados na 
realidade local e o alcance efetivo da perspectiva de 
intersetorialidade das ações e dos setores envolvidos, 
além da integração com os Conselhos Municipais dos 
Direitos e Tutelares e demais operadores do Sistema 
de Garantia de Direitos.

Dentre os 126 Municípios reconhecidos pela Fun-
dação ABRINQ com o Selo Prefeito Amigo da Criança, 
tenho a satisfação de destacar o Município de Feira de 
Santana, que honrosamente será representado pelo 
Prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Essa será mais uma medalha de honra ao méri-
to que o Prefeito José Ronaldo de Carvalho, de Feira 
de Santana, receberá em nome de uma equipe que é 
destaque em todo o Estado.

O trabalho realizado pelo Prefeito José Ronaldo 
de Carvalho e a equipe coordenada pela Secretária 
de Desenvolvimento Social, Sra. Lúcia Miranda, tem 
merecido o reconhecimento da população feirense e 
de toda a região circunvizinha, composta por mais de 
20 Municípios, que desfrutam de diversos programas 
e projetos.

O competente Prefeito José Ronaldo de Carva-
lho, a altruísta Secretária Lúcia Miranda e a dedicada 
equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social já ti-
veram seus relevantes serviços reconhecidos nacional 
e internacionalmente.

É o caso do Programa Sentinela, desenvolvido no 
Município por essa equipe, com o objetivo de combater 
o abuso, os maus tratos e a exploração sexual, com 
ações estruturadas e intencionais de colocar a salvo 
crianças e adolescentes.

Feira de Santana, que, assim como outros Mu-
nicípios do Brasil, integra o Programa de Ações Inte-
gradas e Referências de Enfrentamento a Violência 
Sexual Infanto-Juvenil – PAIR, tornou-se referência 
nacional pela qualidade dos serviços oferecidos, pela 
solidificação da rede básica de atenção e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente.

Sr. Presidente, desta tribuna parabenizo o Prefei-
to José Ronaldo de Carvalho e sua equipe, principal-
mente a Secretária de Desenvolvimento Social, Sra. 
Lúcia Miranda, e seus colaboradores, ressaltando a 
determinação desse grupo de servidores responsáveis, 
probos e retos, que se dedicam ao próximo, abraçan-
do a causa social com muita determinação, eficiência 
e seriedade.

Feito esse registro, passo a abordar outro assun-
to. Apesar de ainda estarmos há 3 meses das eleições 
municipais, o Governo do PT utiliza a máquina gover-
namental nesse sentido desde o início do ano, quan-
do deu alargada à liberação privilegiada das emendas 
individuais alocadas no Orçamento da União.

Em mais um surto ideológico – sim, porque duran-
te toda a sua existência o PT combateu o contingencia-
mento orçamentário e a liberação velada dos recursos 
financeiros –, de janeiro a 10 de junho deste ano, de 
acordo com levantamento feito no Sistema Integrado 
de Administração Financeira – SIAFI, os Deputados 
do PT e os aliados ao Governo receberam cerca de 
50% do total das emendas que apresentaram, com a 
promessa de ter o restante liberado até o próximo dia 
3 de junho, data limite para liberação de recursos em 
ano eleitoral.
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Enquanto Deputados e Senadores que não inte-
gram a base de apoio ao Governo amargam percentuais 
entre 2,5% e 22,4% no que se refere à liberação das 
Emendas ao Orçamento, o Governo do PT privilegia 
os Parlamentares de seu partido e da base aliada.

Levantamento feito no início deste mês no SIAFI 
revela que, dos R$364 milhões relativos a convênios 
e emendas parlamentares empenhadas pelo Governo 
Federal até meados de maio, uma parcela de R$132 
milhões, ou seja, 36,2%, foi destinada a beneficiar 
Prefeitos petistas.

O caso mais evidente de preferência na abertu-
ra dos cofres do Governo tem sido a cidade de São 
Paulo, campo da mais importante batalha da próxima 
eleição. O Governo Municipal do PT tem se beneficia-
do da prioridade que o Governo Federal lhe concede. 
O programa da Prefeita petista para investimento ga-
nhou um reforço de R$2,6 bilhões em relação ao do 
ano passado. E o mais grave é que aquela Prefeitura 
tem sido irrigada com empréstimos de instituições es-
tatais, apesar de o Município não cumprir exigências 
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sr. Presidente, a situação é tão escandalosa que 
o valor empenhado para a Região Nordeste, até 10 de 
junho, R$66,69 milhões ou R$7,41 milhões, em média, 
para cada um dos 9 Estados que compõem a região, 
é 4 vezes menos que os R$33,61 milhões destinados 
apenas à cidade de São Paulo.

Por si só, uma cifra desse tamanho para uma úni-
ca cidade, em detrimento de 9 Estados, já se configu-
ra um absurdo. Porém a situação é ainda mais grave, 
pois, quando se discrimina a pífia transferência para 
o Nordeste, R$66,69 milhões, verifica-se que a maior 
parte foi liberada para Deputados ligados ao Governo. 
Os empenhos das emendas dos Senadores nordesti-
nos somam R$10,29 milhões.

Do total de 151 Deputados da bancada do Nor-
deste, 61 ainda não tiveram suas emendas empenha-
das. Destes, 46 são oposicionistas e apenas 15 aliados. 
Dos 34 pefelistas nordestinos, 30 não tiveram nenhuma 
emenda empenhada. Dos 97 Parlamentares que con-
seguiram o empenho de suas emendas, 80 integram 
a base de sustentação do Governo.

O Governo, porém, nega que está privilegiando 
seus Parlamentares candidatos, como a já citada Pre-
feita de São Paulo e o candidato petista à Prefeitura 
de Salvador, que já teve mais de 50% de suas emen-
das liberadas.

A situação é gravíssima, pois o Governo não pode 
usar recursos da União para auxiliar seus candidatos. 
A eleição deve ser disputada no campo das idéias, 
programas e projetos. Se os candidatos se sentem 
desprovidos desses requisitos, que sigam o exemplo 

da última eleição: prometam o que não podem cumprir, 
talvez o povo se engane novamente. O que não pode-
mos admitir é o uso indevido dos recursos da União.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, falo agora 
sobre educação.

Em 11 de abril de 2003, quando o Partido dos 
Trabalhadores havia recém-iniciado o seu Governo, o 
então Ministro da Educação, Cristovam Buarque de-
clarou que o Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior – FIES passaria a funcionar com 
novas regras e, já no primeiro semestre daquele ano, 
atenderia 70 mil novos financiamentos. Além disso, o 
Governo do PT encaminharia ao Congresso Nacional 
projeto de lei ou uma medida provisória criando o Pro-
grama de Assistência Estudantil – PAE, com o objetivo 
de conceder 30 mil bolsas integrais a estudantes de 
nível superior. Essa bolsas seriam compensadas com 
a prestação de serviço civil voluntário. Declarou o Mi-
nistro na oportunidade: “Vou resolver duas questões: 
alfabetizar jovens e adultos e resolver o problema de 
quem não tem dinheiro para pagar a universidade”.

Segundo o Ministro àquela época, o MEC gastaria 
R$140 milhões com os 70 mil novos financiamentos e 
cerca de R$50 milhões com as bolsas integrais, assim 
que a lei fosse alterada.

Passado 1 ano e 7 meses da posse deste Go-
verno, tendo sido o ex-Ministro Cristovam Buarque 
demitido por telefone quando se encontrava fora do 
País, cumprindo missão oficial, ainda não foram im-
plementadas tais ações. 

Em seu lugar assumiu o cargo o Sr. Tarso Genro, 
que suspendeu as ações do FIES, não permitindo o 
financiamento de novos estudantes. O novo Ministro 
apresentou ao País o Projeto intitulado Universidade 
para Todos, cujo objetivo é criar 70 mil vagas nas uni-
versidades. Ou seja, as mesmas vagas que o ex-Mi-
nistro Cristovam Buarque anunciara em 2003.

A retomada do FIES, que foi suspenso em 2003, 
está sendo anunciada para o próximo semestre des-
te ano. Portanto, de Ministro em Ministro, de anúncio 
em anúncio, os estudantes do Brasil esperam pacien-
temente.

O FIES substituiu o antigo CREDUC em 1999, 
e, desde então, foram feitos mais de 276 mil contratos 
– e apenas este número demonstra a importância do 
programa. É inconcebível que o Governo do PT trate 
os estudantes do Brasil dessa forma, Sr. Presidente.

O jornal Correio Braziliense, em sua edição de 
30 de abril de 2004, trouxe o depoimento de um uni-
versitário, que sintetiza a aflição dos estudantes bra-
sileiros:

“Marco Vinícius é um dos milhares de estudan-
tes que tentam vencer a batalha de concluir um curso 
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superior. Como tantos outros, não conseguiu passar 
pela peneira das universidades públicas. Para realizar 
o sonho de ter um diploma, tem que se submeter às 
altas mensalidades das instituições privadas de ensi-
no, contando com uma esperança: fazer parte do FIES. 
Funcionário público, Marco Vinícius, de 30 anos, adiou 
por muito tempo a vontade de fazer Direito. Este ano, 
decidiu arriscar e começou a graduação preso à con-
dição de conseguir o financiamento para dar continui-
dade ao curso. Devido à suspensão do FIES, Marco 
Vinícius, que mora com a mãe, é separado e pai de 
um filho, ajuda no sustento da casa e paga pensão à 
ex-mulher, teve que trancar a faculdade. O salário não 
é suficiente para dar conta de todas as despesas e 
ainda bancar os R$770,00 da mensalidade”. 

Segundo o estudante, “a educação não é levada 
a sério”, os mais necessitados, que, como ele, preci-
sam do FIES para estudar, são tratados “sem consi-
deração”.

Sr. Presidente, no início do Governo do PT, o 
Ministro da Educação prometeu resolver esse proble-
ma ainda no ano de 2003. Veio o segundo Ministro da 
Educação e, no início do ano de 2004, afirmou que re-
solveria o problema no segundo semestre de 2004.

Estamos entrando no segundo semestre de 2004, 
e o Governo do PT não conseguiu sair do discurso. O 
atual Ministro da Educação, em nota divulgada no site 
do Ministério no último dia 2 de abril, indica ou dá a en-
tender que o FIES – programa que dá crédito a alunos 
de universidades particulares para pagamento de parte 
das mensalidades – tende a ser desativado, caso dê 
certo o Programa Universidade para Todos, que visa 
estatizar vagas em instituições de ensino superior pri-
vadas, para que sejam concedidas bolsas de estudos 
a alunos carentes, a partir da renúncia fiscal.

Para a Associação Nacional de Dirigentes de 
Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES, 
o Governo comete um erro grosseiro com essa nova 
proposta, pois prioriza o investimento de recursos pú-
blicos no sistema privado de ensino, em detrimento da 
ampliação da universidade pública.

Sr. Presidente, a situação financeiras das uni-
versidades federais é caótica e por todos conhecida. 
Tanto é assim que o reforço financeiro, desde 1999 
tradicionalmente repassado às universidades no úl-
timo trimestre de cada ano, este ano foi antecipado 
para 30 de março.

Além das críticas ao Programa Universidade para 
Todos, a ANDIFES reclama da diferença entre o que 
é destinado às universidades federais e os recursos 
para o FIES. Segundo dados divulgados pela entida-
de, neste ano, as instituições precisam dividir R$600 
milhões, enquanto o financiamento conta com R$900 

milhões. É lamentável que o Governo tenha muito mais 
para gastar com as instituições privadas, que é o caso 
do FIES, do que com as universidades públicas. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como já 
estamos no segundo semestre, portanto já mais pró-
ximo do final do ano, vamos nos juntar ao amigo Mar-
co Vinícius, aquele que teve de trancar seu curso de 
Direito por não poder pagar, e esperarmos o próximo 
ano. Talvez em 2005, faltando apenas um ano para o 
final do Governo do PT tenhamos a retomada do FIES 
ou até mesmo outro programa que possa viabilizar ou 
oferecer à população mais carente a oportunidade de 
concluir um curso superior e obter o diploma.

Muito obrigado.
O SR. AUGUSTO NARDES (PP-RS. Pronuncia o 

seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, é com profundo sentimento de pesar que venho 
a esta tribuna prestar homenagem ao recentemente 
falecido Presidente do Sindicato Rural de Soledade, 
meu amigo pessoal Herlon Thomaz Teixeira.

Existem cidadãos que nascem marcados pela 
vocação de servir à comunidade, prestando relevante 
contribuição em todas as instituições por onde passam. 
Assim foi com Herlon Teixeira. Seu espírito de lideran-
ça manifestou-se muito precocemente, já no período 
escolar. Na Escola Maurício Cardoso, onde realizou 
seus estudos básicos, assumiu o cargo de diretor do 
Grêmio Estudantil, e teve destacada atuação na União 
Soledadense de Estudantes. 

A liderança estudantil era prenúncio de uma vito-
riosa carreira de dedicação às instituições e à comuni-
dade. Desempenhou com brilhantismo cargos como a 
presidência do Rotary Clube de Candiota, a presidên-
cia da Sociedade Esportiva e Recreativa Nova Jacuí, 
foi membro da Diretoria do Hospital de Caridade Frei 
Clemente, em Soledade, foi Vereador no Município, 
Presidente do Rotary Clube de Soledade e Secretário 
Municipal de Agricultura e Pecuária na atual gestão 
de Hélio Lodi.

A atuação séria e responsável de Herlon Thomaz 
Teixeira refletiu-se nos extraordinários resultados ob-
tidos pelas empresas da região. Como exemplo, men-
ciono que a COAGRISOL colheu neste ano 1 milhão, 
460 mil sacas de soja, resultado quase 50% superior 
ao registrado no ano passado. Além disso, sua atuação 
na EXPOSSOL, a já famosa exposição internacional 
de pedras preciosas de Soledade, ajudou a dar nova 
dimensão ao evento, que assumiu magnitude nunca 
vista.

Por trás do sucesso econômico do nosso inte-
rior está sempre um trabalho cotidiano, determinado 
e competente, um trabalho como foi o de toda a vida 
de Herlon Thomaz Teixeira, que amou o campo e co-
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nheceu a importância de potencializar a capacidade 
produtiva da região, com o uso de tecnologia de ponta, 
como a dos transgênicos.

Num dia do começo de junho, Herlon ignorou 
como sempre o frio da manhã e reuniu-se para um 
chimarrão com seus amigos, como costumeiro, das 
6 às 7:30 da manhã, na praça principal de Soledade; 
em seguida, em frente ao BANRISUL, conversou com 
alguns amigos e dirigiu-se para a sua residência, a uns 
100 metros de distância. Naquele instante, um grupo 
de ladrões vindos de Porto Alegre acabara de assaltar 
uma relojoaria quase em frente à sua casa, e Herlon, 
em ajuda a uma funcionária que dera o grito de alerta, 
tomou um carro e começou a perseguir os bandidos. 
Perseguidos, livraram-se eles do produto do roubo e 
alvejaram Herlon com uma bala no coração, causan-
do-lhe morte instantânea.

Não nos causou espanto sua atitude, um ato 
heróico de bravura e solidariedade, previsível em um 
homem como ele, com elevadíssimo senso de huma-
nidade e de ajuda ao próximo: todos sabíamos que 
Herlon era capaz de qualquer gesto para socorrer um 
semelhante. Espantou-nos, como sempre nos causa 
espanto, constatar mais uma vez a selvageria humana, 
a capacidade animal de alguns bandidos de agredirem 
um ser humano e levá-lo à morte.

Herlon era meu amigo pessoal, e uma pessoa ex-
tremamente querida em sua cidade. Soledade chorou 
sua morte, e, assim como sua família, não se conforma 
com a perda de uma vida preciosa.

Quero, Sr. Presidente, enfatizar o desempenho 
brilhante de Herlon Teixeira em todas as empreitadas 
que assumiu durante sua vida breve, porque, para uma 
pessoa como ele, mesmo 100 anos seriam pouco. Que-
ro enfatizar as excelentes qualidades de caráter que 
Herlon sempre demonstrou e com que me distinguiu 
como seu amigo pessoal. 

Quero estender à viúva, D. Salete, meu mais 
profundo pesar pelo acontecido, e assegurar-lhe que 
Herlon estará sempre em minha lembrança, seu exem-
plo de vida sempre a nortear o caminho de todos nós 
que o conhecemos.

Sei que Soledade tem o mesmo sentimento que 
aqui expresso, e solidarizo-me com toda a cidade em 
sua dor, neste momento de tanta tristeza.

Minhas homenagens, portanto, à memória do 
magnífico homem público que deu a vida em favor do 
próximo. O nome de Herlon Teixeira está indelevelmente 
inscrito na história do Rio Grande do Sul.

O SR. CARLOS SOUZA (PP-AM. Pronuncia 
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, até quando se permitirá que o plano de 
saúde Hapvida, atuante nas Regiões Norte e Nordeste, 

continue a enganar e a prejudicar seus usuários? Por 
quanto tempo serão toleradas ainda suas reiteradas 
violações à Lei nº 9.656/98 e às resoluções da Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar? Até que ponto 
se consentirá que extrapole seus poderes ao realizar 
auditorias internas, cancelar convênios, recusar aten-
dimento médico, fazer cobranças indevidas e acusar 
seus usuários de fraude sob a alegação de preexis-
tência de lesões ou doenças?

Urge pôr fim a tamanho descalabro! É imperativo 
dar um basta a essa permanente fonte de reclama-
ções, processos, multas, desrespeito ao consumidor 
e burla ao Poder Público, que se abate feito praga so-
bre diversos Estados das Regiões Norte e Nordeste 
do País. No âmbito da Agência Nacional de Saúde, 
por exemplo, as mais de 107 multas registradas con-
tra esse nefasto plano de saúde por descumprimen-
to de cláusulas contratuais, negativa de cobertura e 
suspensão de assistência à saúde, atingem a soma 
de R$1,6 milhão. No Tribunal de Justiça do Ceará, os 
75 processos por danos morais e físicos em que esse 
plano figura como réu montam cerca de R$14 milhões. 
E também nos Tribunais de Justiça do Maranhão, do 
Rio Grande do Norte e do Pará diversas outras acu-
sações lhe são imputadas. 

Convém ressaltar que os dados são relativos ao 
final do ano passado. De lá para cá, com certeza, a 
situação piorou bastante. Além disso, o Hapvida, co-
nhecido em alguns círculos médicos como “Hapmorte”, 
devido à sua atuação macabra, foi considerado o pior 
plano de saúde do Ceará pelo Sindicato dos Médicos 
daquele Estado. Confirma essa péssima reputação 
uma pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha, sob 
os auspícios do Conselho Federal de Medicina e da 
Associação Médica Brasileira, pesquisa essa que o 
classificou entre os piores planos de saúde em todos 
os locais onde exerce suas atividades. E reforçam-na 
as centenas de queixas encaminhadas ao Ministé-
rio Público e ao PROCON, pelos seus desassistidos 
associados, aos quais repetidas vezes nega o direito 
que se comprometeu a proteger: a saúde. Tudo com 
o intuito de aumentar seus lucros.

Infelizmente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, parece não ter fim a lista de atos condenáveis do 
Hapvida, a comprovar sua desmesurada cobiça e seu 
desdém pela dignidade humana, demonstrando como 
essa verdadeira arapuca se esmera em ultrapassar 
qualquer limite de decência e de probidade. É o retrato 
da arrogância, da absoluta falta de cumprimento das 
obrigações legais e do mais completo senso de impu-
nidade, que parece não conhecer limites. É um retrato 
sobejamente conhecido da Agência Nacional de Saú-
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de, do Ministério Público, das entidades de defesa do 
consumidor e dos demais órgãos competentes. 

Informo, Sr. Presidente, que estou encaminhan-
do extensa documentação que comprova as irregu-
laridades expostas para que o Sr. Ministro da Saúde, 
Deputado Humberto Costa, tome conhecimento des-
ses absurdos. Estou solicitando também, formalmente, 
que o Sr. Presidente da Agência Nacional de Saúde 
– ANS, o Dr. Fausto Pereira de Souza, finalmente dê 
um basta a esses atos criminosos.

Sr. Presidente, não poderei ficar calado diante de 
tamanho absurdo. Tenho certeza absoluta que o Minis-
tro da Saúde, como é de seu comportamento, tomará 
de imediato as providências que o caso requer. 

Sras. e Srs. Deputados, encaminharei também 
às Comissões de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, de Defesa do Consumidor, de Direitos Humanos e 
Minorias, de Segurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado e de Seguridade Social e Família desta 
Casa a documentação e conseqüentemente a repre-
sentação para que haja respeito às leis.

É no mínimo o momento de se retirarem os pla-
nos de saúde das páginas policiais dos matutinos 
deste País. Portanto, aos órgãos responsáveis pela 
saúde solicito providências, no sentido de intervirem 
e possivelmente cancelarem as atividades do plano 
de saúde Hapvida, para que não mais ocorram absur-
dos como os aqui mencionados, e restaure-se, enfim, 
o império da lei. 

Muito obrigado.
O SR. NEUTON LIMA (PTB-SP. Pronuncia o se-

guinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, parabenizo os Prefeitos que foram reconhecidos 
como amigos da criança pela Fundação ABRINQ.

No dia 30 de junho último, no Auditório Petrônio 
Portela, do Senado Federal, houve a entrega do selo 
Prefeito Amigo da Criança. O prêmio é concedido pela 
Associação dos Fabricantes de Brinquedos, no último 
ano de cada mandato municipal, para os administra-
dores que se destacaram no cumprimento de ações 
de saúde, educação e assistência social em favor da 
criança e do adolescente.

Foram reconhecidos 126 Municípios em todo o 
Brasil, sendo quatro da Região Centro-Oeste, 30 da 
Região Nordeste, 6 da Região Norte, 58 da Região 
Sudeste e 28 da Região Sul. Dentre eles, 5 gestões 
se destacaram, considerando-se o esforço realizado, 
a partir do porte e da capacidade do Município em oti-
mizar seus recursos e equipamentos: Goiânia, Goiás; 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul; Santo André, São 
Paulo; Timon, Maranhão; e Uruará, Pará.

Neste momento, acompanho o entusiasmo do 
Presidente João Paulo Cunha ao parabenizar a iniciati-

va na aludida cerimônia, ressaltando a importância de 
se louvar quem investe na criança, pois está investin-
do no futuro. Endosso a afirmação de que o País está 
efetivamente caminhando para o crescimento, para o 
desenvolvimento e para consolidar o Estado democrá-
tico, de respeito às pessoas, cuja base fundamental é 
o respeito às crianças.

De fato, como destacou o representante do UNI-
CEF, Manoel Buvinich, o melhor investimento para aca-
bar com a pobreza e com a desigualdade é estimular 
projetos para o desenvolvimento das crianças.

Srs. Deputados, está-se criando uma cultura nova 
nas administrações municipais. Tem-se verificado, já 
que estamos na terceira etapa do selo, que a Prefeitura 
premiada num determinado período tem mais incentivo 
para estar ainda melhor no seguinte.

A concessão do selo da Fundação ABRINQ é 
resultado de um processo de acompanhamento e de 
avaliação de 1.542 gestões municipais que se inscre-
veram no programa no início do mandato, em 2001, 
passando por 3 fases de seleção: preenchimento do 
Mapa da Criança e do Adolescente em 2001, 2002 e 
2003. O Mapa 2003 foi preenchido por 188 Municípios. 
Avaliou-se o conjunto das políticas públicas de pro-
teção a crianças e adolescentes, a partir da dotação 
orçamentária e dos resultados.

Ilustres Parlamentares, parabenizo os 126 Prefei-
tos pelo esforço em implementar uma política voltada 
para a criança e o adolescente.

Considerando o Estado cujo povo represento, 
chamo a atenção para os Municípios paulistas, onde 
os resultados evidentes indicam melhoria nas condi-
ções de vida deste segmento da população, apesar 
das dificuldades que muitas gestões enfrentaram. De 
fato, nos Municípios pequenos, com notória escassez 
de recursos, é digna de louvor a atuação dos admi-
nistradores.

Parabenizo: Americana, Araraquara, Barueri, Be-
bedouro, Birigüi, Campinas, Diadema, Fartura, Guaíra, 
Guarujá, Guarulhos, Ilha Solteira, Itanhaém, Itapece-
rica da Serra, Itapira, Itatiba, Jacareí, Jundiaí, Leme, 
Marília, Mauá, Mirassol, Moji-Mirim, Piracicaba, Ribei-
rão Preto, Santo André, Santo Antônio do Aracanguá, 
Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do 
Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos 
Campos, São Paulo, São Roque, São Vicente, Suzano 
e Votuporanga.

Lamento que Indaiatuba não esteja incluída entre 
os Municípios premiados. Quem sabe se não poderei 
estender a homenagem à minha cidade tão querida 
num futuro próximo.

É fundamental que os candidatos, na próxima 
campanha eleitoral, coloquem em pauta o debate so-
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bre redução do trabalho infantil, violência e exploração 
sexual, garantia da qualidade de ensino e acesso à es-
cola na faixa de zero a 6 anos, sem falar na destinação 
de recursos para a infância e a juventude.

Muito obrigado.
O SR. REINALDO BETÃO (Bloco/PL-RJ. Pronun-

cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, quero registrar minha tristeza e certamente 
a de todo o povo carioca pela perda do Vereador João 
Monteiro de Castro, um homem digno, honesto, político 
excepcional e pai exemplar. 

Eleito com 20.983 votos espalhados pela cidade 
do Rio de Janeiro, Dr. Monteiro de Castro, como era 
conhecido, estava em seu primeiro mandato na Câmara 
Municipal e já contava com a simpatia do povo.

Trata-se de perda muito grande para o Estado 
do Rio de Janeiro. Aos 70 anos, João Monteiro de 
Castro não era apenas um cidadão ou político como 
a maioria, mas, sim, um amigo sincero com o qual to-
dos podiam contar. 

Sempre demonstrou preocupação com a violên-
cia do Rio. Por ironia ou não, foi assassinado com um 
tiro de fuzil nas costas, na Avenida Brasil. Como tinha 
o hábito de freqüentar cultos evangélicos em áreas 
consideradas de risco, mandou blindar seu carro par-
ticular, mas isso não foi suficiente para conter a fúria 
da criminalidade. 

Dedicou-se incansavelmente à luta por uma saú-
de pública de qualidade. Era formado em Odontologia 
pela Universidade Federal Fluminense, fez curso de 
atendimento médico no Hospital Emílio Ribas e de es-
pecialização no Hospital São Sebastião. Foi Vice-Diretor 
do Hospital Pedro II, Assessor Especial da Secretaria 
de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, montou o am-
bulatório de AIDS no Hospital do Fundão.

Como se vê, Sr. Presidente, a área da saúde 
era sua paixão. Por último, no exercício de seu man-
dato de Vereador da cidade do Rio de Janeiro, estava 
presidindo a Comissão de Higiene, Saúde Pública e 
Bem-Estar Social.

João Monteiro de Castro não parava nunca. Era 
um homem de bem. Antes mesmo de se dedicar à 
política, trabalhou como missionário na África do Sul 
e em Moçambique. Declarou certa feita que, como 
político, pretendia “legislar com a luz da razão, guiado 
por Deus”.

Sr. Presidente, com a morte desse nosso com-
panheiro, perde o povo do Estado do Rio de Janeiro e 
o Partido da Frente Liberal – PFL, mas creio que sua 
garra, seu amor e dedicação à vida humana servirão 
de exemplo para todos nós. Registro, assim, meus 
sentimentos a todos os seus familiares.

Passo agora a abordar outro assunto, Sr. Presi-
dente. Quero parabenizar o Ministro Alfredo Nascimen-
to e toda a sua equipe pela brilhante atuação à frente 
do Ministério dos Transportes. Com tão pouco tempo 
de trabalho, S.Exa. já demonstrou dinamismo, espírito 
empreendedor e garra, muita garra.

O Ministro é uma pessoa bastante sensível e 
realista diante dos problemas do setor de transportes 
no Brasil. Como prova disso, S.Exa. e o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram o lançamento 
do Plano de Recuperação das Rodovias, que prevê 
investimentos da ordem de 2,3 bilhões de reais para 
recuperação e manutenção de 7,8 mil quilômetros de 
estradas, ainda para este ano.

Posteriormente, já no começo de 2005, aproxi-
madamente mais 11 mil quilômetros serão restaura-
dos, atingindo a excelente marca de 25% da malha 
asfaltada.

Outro fato que ratifica o interesse do Ministro em 
dar uma guinada no setor de transportes foi sua mani-
festação de querer mudar a matriz de transportes do 
País e que em sua análise está totalmente equivocada, 
enfatizando os corredores de escoamento da safra. 

Ademais, o Ministro também salientou que pelo 
menos 80% dos portos necessitam de obras emer-
genciais, capazes de garantir sua plena utilização e 
alavancar o desenvolvimento. 

Gostaria de fazer menção ainda à Diretoria de In-
fra-estrutura Aquaviária, do Departamento Nacional de 
Infra-estrutura de Transportes – DNIT, na pessoa do seu 
diretor, Washington Lima de Carvalho, cujo empenho 
e dedicação têm trazido eficácia em suas atribuições 
cotidianas, muito relevantes para o País, principalmente 
para o nosso Estado do Rio de Janeiro.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
entendo que o Ministério dos Transportes é uma Pasta 
extremamente complexa e que representa um desafio 
que, quiçá, poucos têm coragem de enfrentar, além 
de ser objeto de constantes cobranças por parte dos 
políticos e da própria sociedade em geral. 

Isto posto, parabenizo o Presidente Lula, o Mi-
nistro Alfredo Nascimento e a sua equipe pela inicia-
tiva histórica de lançar um plano dessa envergadura, 
cujos resultados colocarão novamente o Brasil no 
caminho do desenvolvimento, haja vista que o pré-re-
quisito para tal objetivo passa necessariamente pelas 
hidrovias, ferrovias e rodovias deste imenso País. Era 
o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Apre-
sentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposições 
a apresentar queiram fazê-lo.
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V – ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. 
DEPUTADOS:

RORAIMA

Almir Sá PL PL/PSL
Dr. Rodolfo Pereira PDT 
Luciano Castro PL PL/PSL
Maria Helena PPS 
Pastor Frankembergen PTB 
Total de Roraima 5

AMAPÁ

Coronel Alves PL PL/PSL
Dr. Benedito Dias PP 
Eduardo Seabra PTB 
Total de Amapá 3

PARÁ

Ann Pontes PMDB 
Asdrubal Bentes PMDB 
Nilson Pinto PSDB 
Paulo Rocha PT 
Vic Pires Franco PFL 
Zé Geraldo PT 
Zé Lima PP 
Zenaldo Coutinho PSDB 
Zequinha Marinho PSC 
Total de Pará 9

AMAZONAS

Átila Lins PPS 
Carlos Souza PP 
Francisco Garcia PP 
Humberto Michiles PL PL/PSL
Lupércio Ramos PPS 
Silas Câmara PTB 
Vanessa Grazziotin PCdoB 
Total de Amazonas 7

RONDONIA

Anselmo PT 
Eduardo Valverde PT 
Hamilton Casara PSB 
Miguel de Souza PL PL/PSL
Total de Rondonia 4

ACRE

Henrique Afonso PT 
João Tota PL PL/PSL
Nilson Mourão PT 
Perpétua Almeida PCdoB 
Zico Bronzeado PT 
Total de Acre 5

TOCANTINS

Eduardo Gomes PSDB 
Homero Barreto PTB 
Maurício Rabelo PL PL/PSL
Osvaldo Reis PMDB 
Pastor Amarildo PSC 
Ronaldo Dimas PSDB 
Total de Tocantins 6

MARANHÃO

Antonio Joaquim PP 
César Bandeira PFL 
Clóvis Fecury PFL 
Costa Ferreira PSC 
Gastão Vieira PMDB 
Pedro Fernandes PTB 
Pedro Novais PMDB 
Remi Trinta PL PL/PSL
Terezinha Fernandes PT 
Wagner Lago PP 
Total de Maranhão 10

CEARÁ

Ariosto Holanda PSDB 
Bismarck Maia PSDB 
Gonzaga Mota PSDB 
Gorete Pereira PL PL/PSL
Inácio Arruda PCdoB 
João Alfredo PT 
José Linhares PP 
José Pimentel PT 
Leônidas Cristino PPS 
Manoel Salviano PSDB 
Marcelo Teixeira PMDB 
Mauro Benevides PMDB 
Moroni Torgan PFL 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB 
Rommel Feijó PTB 
Vicente Arruda PSDB 
Zé Gerardo PMDB 
Total de Ceará 17

PIAUÍ

Átila Lira PSDB 
B. Sá PPS 
Júlio Cesar PFL 
Moraes Souza PMDB 
Nazareno Fonteles PT 
Paes Landim PTB 
Promotor Afonso Gil PDT 
Total de Piauí 7
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RIO GRANDE DO NORTE

Fátima Bezerra PT 
Lavoisier Maia PSB 
Sandra Rosado PMDB 
Total de Rio Grande Do Norte 3

PARAÍBA

Benjamin Maranhão PMDB 
Carlos Dunga PTB 
Damião Feliciano PMDB 
Domiciano Cabral PSDB 
Inaldo Leitão PL PL/PSL
Luiz Couto PT 
Marcondes Gadelha PTB 
Philemon Rodrigues PTB 
Ricardo Rique PL PL/PSL
Wellington Roberto PL PL/PSL
Total de Paraíba 10

PERNAMBUCO

André de Paula PFL 
Carlos Eduardo Cadoca PMDB 
Fernando Ferro PT 
Inocêncio Oliveira PFL 
Joaquim Francisco PTB 
Jorge Gomes PSB 
José Mendonça Bezerra PFL 
José Múcio Monteiro PTB 
Luiz Piauhylino PTB 
Marcos de Jesus PL PL/PSL
Maurício Rands PT 
Miguel Arraes PSB 
Pastor Francisco Olímpio PSB 
Paulo Rubem Santiago PT 
Pedro Corrêa PP 
Renildo Calheiros PCdoB 
Roberto Magalhães PTB 
Total de Pernambuco 17

ALAGOAS

Benedito de Lira PP 
Helenildo Ribeiro PSDB 
João Caldas PL PL/PSL
João Lyra PTB 
Jurandir Boia PSB 
Rogério Teófilo PPS 
Total de Alagoas 6

SERGIPE

Bosco Costa PSDB 
Cleonâncio Fonseca PP 
Heleno Silva PL PL/PSL
Ivan Paixão PPS 

João Fontes S.Part. 
Jorge Alberto PMDB 
Total de Sergipe 6

BAHIA

Alice Portugal PCdoB 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL 
Colbert Martins PPS 
Coriolano Sales PFL 
Daniel Almeida PCdoB 
Edson Duarte PV 
Fábio Souto PFL 
Fernando de Fabinho PFL 
Geddel Vieira Lima PMDB 
Gerson Gabrielli PFL 
Jairo Carneiro PFL 
João Almeida PSDB 
João Leão PL PL/PSL
José Rocha PFL 
Josias Gomes PT 
Jutahy Junior PSDB 
Luiz Alberto PT 
Luiz Bassuma PT 
Luiz Carreira PFL 
Marcelo Guimarães Filho PFL 
Milton Barbosa PFL 
Nelson Pellegrino PT 
Paulo Magalhães PFL 
Pedro Irujo PL PL/PSL
Robério Nunes PFL 
Severiano Alves PDT 
Walter Pinheiro PT 
Zelinda Novaes PFL 
Zezéu Ribeiro PT 
Total de Bahia 29

MINAS GERAIS

Aracely de Paula PL PL/PSL
Athos Avelino PPS 
Bonifácio de Andrada PSDB 
Carlos Mota PL PL/PSL
César Medeiros PT 
Cleuber Carneiro PFL 
Custódio Mattos PSDB 
Dr. Francisco Gonçalves PTB 
Edmar Moreira PL PL/PSL
Eduardo Barbosa PSDB 
Eliseu Resende PFL 
Geraldo Thadeu PPS 
Gilmar Machado PT 
Ivo José PT 
Jaime Martins PL PL/PSL
João Magalhães PMDB 
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João Magno PT 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL
José Militão PTB 
Júlio Delgado PPS 
Lael Varella PFL 
Leonardo Monteiro PT 
Lincoln Portela PL PL/PSL
Márcio Reinaldo Moreira PP 
Maria do Carmo Lara PT 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL
Mário Heringer PDT 
Odair PT 
Odelmo Leão PP 
Rafael Guerra PSDB 
Romeu Queiroz PTB 
Ronaldo Vasconcellos PTB 
Sérgio Miranda PCdoB 
Silas Brasileiro PMDB 
Virgílio Guimarães PT 
Total de Minas Gerais 35

ESPÍRITO SANTO

José Carlos Elias PTB 
Manato PDT 
Nilton Baiano PP 
Renato Casagrande PSB 
Total de Espírito Santo 4

RIO DE JANEIRO

Almerinda de Carvalho PMDB 
Almir Moura PL PL/PSL
Carlos Nader PFL 
Carlos Santana PT 
Chico Alencar PT 
Dr. Heleno PP 
Edson Ezequiel PMDB 
Eduardo Cunha PMDB 
Eduardo Paes PSDB 
Elaine Costa PTB 
Fernando Gabeira S.Part. 
Fernando Lopes PMDB 
Francisco Dornelles PP 
Itamar Serpa PSDB 
Jair Bolsonaro PTB 
Jandira Feghali PCdoB 
Jorge Bittar PT 
José Divino PMDB 
Josias Quintal PMDB 
Leonardo Picciani PMDB 
Luiz Sérgio PT 
Maria Lucia PMDB 

Miro Teixeira PPS 
Moreira Franco PMDB 
Nelson Bornier PMDB 
Paulo Baltazar PSB 
Simão Sessim PP 
Total de Rio De Janeiro 27

SÃO PAULO

Amauri Gasques PL PL/PSL
Angela Guadagnin PT 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB 
Arlindo Chinaglia PT 
Arnaldo Faria de Sá PTB 
Cláudio Magrão PPS 
Corauci Sobrinho PFL 
Delfim Netto PP 
Devanir Ribeiro PT 
Dimas Ramalho PPS 
Dr. Evilásio PSB 
Dr. Pinotti PFL 
Durval Orlato PT 
Edna Macedo PTB 
Gilberto Nascimento PMDB 
Iara Bernardi PT 
Ildeu Araujo PP 
Jamil Murad PCdoB 
Jefferson Campos PMDB 
João Batista PFL 
João Paulo Cunha PT 
José Mentor PT 
Julio Semeghini PSDB 
Luciano Zica PT 
Luiz Antonio Fleury PTB 
Luiz Carlos Santos PFL 
Luiza Erundina PSB 
Marcelo Ortiz PV 
Mariângela Duarte PT 
Medeiros PL PL/PSL
Michel Temer PMDB 
Neuton Lima PTB 
Paulo Kobayashi PSDB 
Professor Irapuan Teixeira PP 
Professor Luizinho PT 
Ricardo Izar PTB 
Roberto Gouveia PT 
Rubinelli PT 
Salvador Zimbaldi PTB 
Telma de Souza PT 
Vicentinho PT 
Walter Feldman PSDB 
Wanderval Santos PL PL/PSL
Zarattini PT 
Total de São Paulo 45
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MATO GROSSO

Amador Tut PL PL/PSL
Carlos Abicalil PT 
Celcita Pinheiro PFL 
Teté Bezerra PMDB 
Thelma de Oliveira PSDB 
Total de Mato Grosso 5

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga PTB 
Sigmaringa Seixas PT 
Tatico PTB 
Wasny de Roure PT 
Total de Distrito Federal 4

GOIÁS

Barbosa Neto PSB 
Carlos Alberto Leréia PSDB 
Enio Tatico PTB 
João Campos PSDB 
Leandro Vilela PMDB 
Leonardo Vilela PP 
Neyde Aparecida PT 
Professora Raquel Teixeira PSDB 
Ronaldo Caiado PFL 
Sandes Júnior PP 
Sergio Caiado PP 
Vilmar Rocha PFL 
Total de Goiás 12

MATO GROSSO DO SUL

Antônio Carlos Biffi PT 
Antonio Cruz PTB 
Geraldo Resende PPS 
João Grandão PT 
Murilo Zauith PFL 
Nelson Trad PMDB 
Vander Loubet PT 
Waldemir Moka PMDB 
Total de Mato Grosso Do Sul 8

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL 
Affonso Camargo PSDB 
Airton Roveda PMDB 
Alex Canziani PTB 
André Zacharow PP 
Assis Miguel do Couto PT 
Cezar Silvestri PPS 
Chico da Princesa PL PL/PSL
Dilceu Sperafico PP 
Dra. Clair PT 
Eduardo Sciarra PFL 
Gustavo Fruet PMDB 
Iris Simões PTB 

José Borba PMDB 
Luiz Carlos Hauly PSDB 
Moacir Micheletto PMDB 
Nelson Meurer PP 
Odílio Balbinotti PMDB 
Oliveira Filho PL PL/PSL
Osmar Serraglio PMDB 
Paulo Bernardo PT 
Ricardo Barros PP 
Selma Schons PT 
Takayama PMDB 
Total de Paraná 24

SANTA CATARINA

Adelor Vieira PMDB 
Edison Andrino PMDB 
Fernando Coruja PPS 
Ivan Ranzolin PP 
João Pizzolatti PP 
Jorge Boeira PT 
Leodegar Tiscoski PP 
Luci Choinacki PT 
Mauro Passos PT 
Paulo Afonso PMDB 
Paulo Bauer PFL 
Vignatti PT 
Zonta PP 
Total de Santa Catarina 13

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto PT 
Alceu Collares PDT 
Ary Vanazzi PT 
Beto Albuquerque PSB 
Eliseu Padilha PMDB 
Francisco Appio PP 
Francisco Turra PP 
Henrique Fontana PT 
José Ivo Sartori PMDB 
Júlio Redecker PSDB 
Kelly Moraes PTB 
Maria do Rosário PT 
Mendes Ribeiro Filho PMDB 
Milton Cardias PTB 
Onyx Lorenzoni PFL 
Orlando Desconsi PT 
Pastor Reinaldo PTB 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL
Paulo Pimenta PT 
Pompeo de Mattos PDT 
Tarcisio Zimmermann PT 
Yeda Crusius PSDB 
Total de Rio Grande do Sul 22
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
lista de presença registra o comparecimento de 343 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Pas-
sa-se à apreciação da matéria que está sobre a mesa 
e da constante da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – 
Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 227-B, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Discussão, em primeiro turno, da Pro-
posta de Emenda à Constituição nº 227-B, 
de 2004, que altera os artigos 37, 40, 144, 
194, 195 e 201 da Constituição Federal, 
para dispor sobre a Previdência Social, e 
dá outras providências; tendo parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça e de 
Redação, pela admissibilidade (Relator: 
Dep. Maurício Rands). Pendente de parecer 
da Comissão Especial.

Tendo apensadas as PECs de nºs 117-
A/92, 99/95, 144/95, 154/95, 258/95, 268/95, 
326/96, 56/99, 122/95, 259/95, 379/96, 563/97, 
476/97, 631/98, 136-A/99, 153-A/99, 163/99, 
363/01, 166/99, 253/00, 457/01, 455/01, 22/03, 
36/03, 107/03 e 226/03.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro 
lugar, faço um apelo aos companheiros, aos Líderes 
que desejam discutir e votar a PEC Paralela no senti-
do de que não peçam a palavra, a não ser para falar 
sobre o tema em debate. 

Em segundo lugar, Sr. Presidente, solicito a V.Exa. 
que determine, a partir de agora, a suspensão dos 
trabalhos das Comissões. Sei que não é de repente 
que uma Comissão como a de Orçamento vai inter-
romper suas atividades. Mas V.Exa. já poderia avisar 
que daqui há pouco seguramente terão que interrom-
per os trabalhos. Fui informado de que duas ou três 
Comissões estão reunidas, com a presença de muitos 
Parlamentares.

Sr. Presidente, cumprimento V.Exa. porque hoje, 
finalmente, vamos votar, no plenário da Câmara dos 
Deputados, a PEC Paralela. Há no plenário e nas Co-
missões que estão funcionando cerca de 345 Depu-
tados, além dos que estão nos outros ambientes de 

trabalho, o que sugere que estão presentes na Casa 
mais de 400 Parlamentares. Atribuo esse quorum à 
determinação da Mesa Diretora e de V.Exa., Sr. Presi-
dente, porque o Deputado aqui permanece em função 
da Ordem do Dia, determinada pelo Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Obri-
gado a V.Exa., Deputado Miro Teixeira, pelas palavras. 
Recebo a sugestão de V.Exa. e vou tomar as provi-
dências. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Con-
cedo a palavra, para oferecer parecer à proposta e às 
emendas apresentadas na Comissão, pela Comissão 
Especial, ao Sr. Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Para emitir pa-
recer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados, vou apresentar uma complementação 
de voto e, com isto, também um substitutivo global, para 
facilitar a discussão, o debate e a votação.

Neste substitutivo global, estamos resgatando a 
paridade plena para todos os servidores públicos mu-
nicipais, estaduais e federais. Estamos revogando o 
parágrafo único do art. 6º da Emenda Constitucional nº 
41, que previa a paridade parcial. Esse item foi acolhido 
na PEC Paralela pelo Senado. No entanto, não foi feita 
a revogação do parágrafo único do art. 6º. Estamos re-
vogando esse parágrafo único, para não pairar qualquer 
dúvida sobre o alcance da paridade plena.

Há um segundo ponto. O Senado Federal introdu-
ziu uma terceira regra de transição. Na Emenda Cons-
titucional nº 41, mantivemos duas regras de transição. 
A primeira regra dizia respeito à aposentadoria propor-
cional, de maneira que toda servidora que tivesse 30 
anos de contribuição e 48 anos de idade... 

O Sr. Miro Teixeira – Sr. Presidente, eu pediria 
ao Relator que indicasse os dispositivos a que está 
se referindo, para facilitar o acompanhamento pelo 
Plenário. Obrigado.

O SR. JOSÉ PIMENTEL – O que estamos dis-
cutindo é o art. 3º do substitutivo.

Portanto, na Emenda Constitucional nº 41, temos 
duas regras de transição. Aquelas regras da Emenda 
Constitucional nº 41 estão mantidas. Vem uma terceira 
regra de transição. 

Nessa terceira regra de transição, a servidora 
pública que tiver 30 anos de contribuição e ainda não 
tenha completado 55 anos de idade, para cada ano 
contribuído após o trigésimo, reduz 1 na idade. 

Da mesma forma, para todo servidor que com-
pletar 35 anos de contribuição e ainda não tiver 60 
anos de idade, para cada ano contribuído, após o 35º, 
reduz-se 1 na idade.

No entanto, o Senado não havia contemplado os 
educadores dos ensinos infantil, fundamental e médio. 
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Por acordo de Liderança, particularmente da nossa 
bancada da base e também da Oposição, estamos 
incorporando esses educadores. E a professora que 
tiver 25 anos de contribuição e ainda não tiver 50 anos 
de idade, para cada ano contribuído, após o 25º, terá 
redução de 1 na idade.

Por exemplo: uma professora que começou a le-
cionar aos 20 anos de idade, com 25 anos de contribui-
ção ela terá 45 anos de idade, não tendo completado 
ainda os 50 anos. Ao contribuir no 26º ano, sua idade 
cai para 49; no 27º ano, a idade cai para 48; com 28 
anos e 6 meses de contribuição, ela se aposenta aos 
47 anos e 6 meses, inclusive com idade inferior ao que 
previa a Emenda nº 20, sem pedágio, com paridade 
plena e o salário bruto do mês, na sua integralidade.

Essa matéria está sendo incorporada agora, por 
sugestão da nossa bancada, da base aliada e também 
da Oposição. É um assunto acordado nesta Casa.

Igualmente, estamos regulamentando as condi-
ções para que o portador de deficiência física também 
possa ter uma Previdência diferenciada. O Senado in-
troduziu, no art. 201, esse direito no Regime Geral. E, 
no Regime Próprio, no art. 40, uma única lei comple-
mentar trataria desse sistema de aposentadoria dos 
portadores de deficiência, que eles chamavam de por-
tadores de limitação especial, dos policiais da Polícia 
Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia 
Ferroviária Federal e da Polícia Rodoviária Federal e 
também aqueles que desempenham atividades insa-
lubres e periculosas.

Como todos sabemos, seria bastante compli-
cado em matéria como esta tratar em uma única lei 
complementar da Polícia Federal, da Polícia Rodovi-
ária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Ferroviária e 
daqueles que desempenham trabalho insalubre e pe-
riculoso. Assim, resolvemos por acordo distribuir em 
3 leis complementares. Uma lei complementar tratará 
das polícias. Uma outra lei complementar tratará das 
atividades insalubres e periculosas. E uma outra lei 
tratará dos portadores de deficiência. Por isso, esta-
mos dando nova redação.

Nós também tínhamos uma questão sobre o 
subteto nos Estados. Várias entidades de servidores 
públicos argumentavam que determinado Governa-
dor poderia reduzir sua remuneração e, com isso, a 
remuneração dos servidores ficaria totalmente instá-
vel. No longo debate feito neste período, construímos 
uma proposta, segundo a qual a remuneração dos 27 
Governadores nunca será inferior a 50% da remune-
ração dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ou 
seja, 9.557 reais. Estamos fazendo um piso. E cada 
Assembléia Legislativa tem o direito, assegurado pelo 

Constituição de 1988, de fixar valores maiores. Isso é o 
que estabelece o art. 28, § 3º do nosso substitutivo.

Estamos também fazendo uma série de supres-
sões nesta PEC Paralela, porque já regulamentamos 
essa matéria na Lei nº 10.887, já em vigor, particular-
mente o que trata da unidade gestora da União, dos 
Estados e dos Municípios. 

Aprovamos, no projeto de conversão da Medida 
Provisória nº 167, a constituição da unidade gestora 
paritária, em que uma metade será indicada pelo em-
pregador, seja Município, Estado, seja União, e a outra 
será eleita pelo funcionalismo. Esse mecanismo será 
definido em regulamento interno. Ou seja, como se 
dará essa composição entre a União e os Três Pode-
res: Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Como esta matéria já está disciplinada na Lei 
nº 10.887 e por ser matéria infraconstitucional, nós a 
transferimos para essa lei. 

Ontem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 
tive o cuidado, a pedido da Mesa e de cada um dos Srs. 
Líderes, de distribuir na sua totalidade esse voto, com 
um quadro comparativo do que existe na Constituição 
hoje, o que é a PEC Paralela e o que é nosso substitu-
tivo, para facilitar este debate e ganharmos tempo.

Por isso, vou ler a parte conclusiva do voto para 
facilitar a discussão e ganharmos tempo, sem ferir o 
Regimento.

Devo acrescentar que estamos apresentando 
um substitutivo global que incorpora as Emendas nºs 
5, 6, 7, 10, 17, 18 e 20, nos termos do substitutivo, e 
pela rejeição das Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 e 19.

Assim, apresento este substitutivo global à PEC 
Paralela, para ser apreciado pelos nobres pares, dis-
cutido e, se possível, aprovado.

Era o que tinha a dizer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

PROPOSTA DE EMENDA 
 À CONSTITUIÇÃO Nº 227-A, DE 2004.

Altera os arts. 37, 40, 144, 194, 195 e 
201 da Constituição Federal, para dispor 
sobre a previdência social, e dá outras pro-
vidências.

Autor: Senado Federal
Relator: Deputado José Pimentel

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

O parecer à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 227-A, de 2004, foi apresentado à Comissão Espe-
cial incumbida de proferir parecer sobre o mérito da 
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proposição, na sessão de 25 de março de 2004. Em 
reunião subseqüente, este Relator, após reexame da 
matéria, comprometeu-se a acolher valiosas sugestões 
de vários Parlamentares. Entretanto, face ao término 
do prazo para que aquela Comissão emitisse o pare-
cer, a PEC 227-A, de 2004, foi trazida a esse Plenário, 
a requerimento dos Senhores Líderes. Cabendo-me, 
nesta oportunidade, oferecer parecer em Plenário, man-
tenho os termos do parecer originalmente apresentado 
à Comissão, ao qual acrescento a presente comple-
mentação de voto, de modo a cumprir o compromisso 
de acatar várias sugestões recebidas.

A primeira modificação ora proposta refere-se 
ao § 3º a ser acrescentado ao art. 28 da Constituição 
Federal. A diversidade de condições orçamentárias e 
financeiras dos Estados evidencia a necessidade de 
se fixar um piso, ao invés de estabelecer teto, para os 
subsídios dos Governadores. Proponho, então, que 
os subsídios de Governador sejam fixados em valor, 
no mínimo, igual a cinqüenta por cento do subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal.

Uma segunda modificação em relação ao pa-
recer original diz respeito à adoção dos subsídios de 
Ministro do Supremo Tribunal Federal como teto geral 
de remuneração no serviço público. Propõe-se que 
o acréscimo de dois novos parágrafos ao art. 37 da 
Constituição. O primeiro destina-se a tornar explícita 
a não incidência daquele teto sobre as parcelas de 
caráter indenizatório. As indenizações, por sua própria 
natureza, não se destinam a remunerar o trabalho dos 
agentes públicos, mas sim a ressarcir-lhes despesas 
que são forçados a fazer no exercício de seus cargos. 
Nessas condições, a inclusão de tais parcelas no teto 
daria margem a um enriquecimento sem causa do erá-
rio. Recordo aos ilustres Pares que tanto os Líderes 
partidários como o próprio Presidente da Câmara dos 
Deputados respaldaram esse entendimento, durante as 
discussões da Proposta de Emenda à Constituição nº 
40, de 2003, que deu origem à Emenda Constitucional 
nº 41, de 2003. Creio, assim, ser recomendável deixar 
essa distinção expressa no texto constitucional, na 
forma do parágrafo a ser acrescentado a seu art. 37, 
bem como adotar a norma transitória contida no novo 
art. 4º do Substitutivo à PEC nº 227, de 2004.

O segundo parágrafo acrescentado ao citado art. 
37 faculta aos Estados e ao Distrito Federal a adoção 
de subteto único para seus servidores.

Considero necessário alterar, ainda, a redação 
do inciso II do § 1º do art. 40, para elevar o limite de 
idade da aposentadoria compulsória, especificamente 
para atender aos professores universitários, objetivan-
do, dessa forma, assegurar a continuidade do trabalho 

desses profissionais, que, ao atingir a idade de se-
tenta anos possuem enorme experiência acumulada 
e ainda desfrutam de plena capacidade mental. Essa 
modificação implica o acolhimento integral da Emenda 
nº 05, de autoria do Deputado Dr. Pinotti, e parcial, da 
Emenda nº 17, do Deputado Eduardo Cunha.

Com relação ao inciso III do § 4º do art. 40 da 
Constituição, julgo conveniente suprimir o termo “ex-
clusivamente”, que poderia limitar de forma indesejável 
a lei complementar que disporá sobre a aposentadoria 
dos servidores que exerçam atividades sob condições 
especiais que lhes prejudiquem a saúde ou a integri-
dade física.

Proponho, também, que se modifique o texto 
constante do Substitutivo original no que concerne 
ao § 1º do art. 201 da Carta, adotando redação se-
melhante ao texto original da PEC 227, de 2004. Ao 
contrário do que ocorre com referência ao § 4º do art. 
40, cuja redação visa a atender aos policiais e demais 
profissionais que atuam sob risco, a alteração do art. 
201, § 1º, objetiva apenas conceder condições espe-
ciais de aposentadoria aos segurados portadores de 
deficiência, uma vez que o regime geral de previdên-
cia social já dispõe de normas aplicáveis aos casos 
de atividades sujeitas a agentes nocivos prejudiciais 
à saúde ou à integridade física.

Ainda com referência ao mesmo art. 201, ofe-
reço nova redação para os parágrafos que dispõem 
sobre o sistema especial de inclusão previdenciária. 
Para maior clareza, o § 12 trataria da definição dos 
beneficiários desse sistema especial, bem como dos 
benefícios a que se qualificam. Já o novo § 13 dispo-
ria sobre a garantia de alíquotas e carências inferiores 
às vigentes para os demais segurados do regime ge-
ral de previdência social. A exigência de que aqueles 
que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico 
no âmbito da residência só possam beneficiar-se do 
sistema especial de inclusão social caso pertençam 
a família de baixa renda supre omissão que poderia 
propiciar o pagamento de benefícios a pessoas de 
elevadas posses.

Por último, no que concerne à noa regra de tran-
sição instituída pelo art. 5º do texto original da PEC nº 
227, de 2004, corresponde ao art. 3º do Substitutivo, 
acatei sugestão no sentido de preservar as exigências 
estabelecidas em seus incisos I e II, nos termos em 
que foram propostas no texto original da PEC nº 227, 
de 2004. Apenas o § 2º do mesmo artigo recebeu nova 
redação, semelhante à adotada no art. 2º, para asse-
gurar aos que vierem a se aposentar pela nova regra 
de transição o direito à paridade de reajuste entre seus 
proventos e a remuneração dos servidores ativos.
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Todas as alterações decorrentes desta comple-
mentação de voto foram incorporadas ao novo texto do 
Substitutivo, que ora submeto à apreciação de meus 
ilustres Pares nesta Casa. No mais, permanecem 
inalteradas as manifestações constantes do parecer 
originalmente apresentado perante a Comissão Espe-
cial, inclusive quanto às proposições apensadas e às 
emendas oferecidas à PEC nº 227, de 2004, exceto, 
no caso destas últimas em relação às Emendas de nº 
5m que fica acolhida na íntegra, e de nº 17, acolhida 
na forma do Substitutivo.

Devo acrescentar ainda, em cumprimento ao 
que determina o regimento interno, o voto referente 
às vinte emendas que foram apresentadas à PEC nº 
136, de 1999. Opino pela admissibilidade de todas as 
vinte emendas e, no mérito, pela aprovação das de 
nºs 5, 6, 7, 10, 17, 18 e 20, nos termos do Substituti-
vo, e pela rejeição das de nºs 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 e 19.

Ante o exposto, manifesto a este Plenário meu 
voto favorável à PEC nº 227-A, de 2004, nos termos 
do Substitutivo anexo.

Sala das Sessões, em 8 de julho de 2004. – José 
Pimentel, Relator

SUBSTITUTIVO DO RELATOR À 
 PROPOSTA DE EMENDA À  

CONSTITUIÇÃO Nº 227-A, DE 2004

Altera os arts. 28, 37, 40, 195 e 201 da 
Constituição Federal, para dispor sobre a 
previdência social, e dá outras providên-
cias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º. Os arts. 28, 37, 40, 195 e 201 da Constituição 
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28.  ................................................
 ..............................................................

§ 3º. Os subsídios do Governador serão 
fixados em valor, no mínimo, igual a cinqüenta 
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.”

Art. 37 ...................................................
 ..............................................................
§ 11. Não serão computadas, para efeito 

dos limites remuneratórios de que trata o in-
ciso XI, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. 

“Art. 40. ....... ..........................................
§ 1º. ..................... .................................

 ..............................................................
II – compulsoriamente, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição:
a) aos setenta anos de idade;
b) aos setenta e cinco anos de idade, ex-

clusivamente para professores de instituição 
pública de ensino superior.

...............................................................
§ 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios 

diferenciados para a concessão de aposentadoria aos 
abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressal-
vados, nos termos definidos em leis complementares, 
os casos de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob con-

dições especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física.

.................. ................................... .........
§ 21. A contribuição prevista no § 18 in-

cidirá apenas sobre as parcelas de proventos 
de aposentadoria e de pensão que superem 
o dobro do limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201, quando o bene-
ficiário, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante.”

“art. 195. ................... ...... ......................
 ..............................................................

§ 9º. As contribuições sociais previstas 
no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas 
ou bases de cálculo diferenciadas, em razão 
da atividade econômica, da utilização intensiva 
de mão-de-obra, do porte da empresa ou da 
condição estrutural do mercado de trabalho.

...................... ....................................... ”
“Art. 201.  ..............................................
§ 1º. É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física e quando se tratar de segurados 
portadores de deficiência, nos termos definidos 
em lei complementar.

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

§ 12. Lei disporá sobre sistema especial 
de inclusão previdenciária para atender a traba-
lhadores de baixa renda e àqueles sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao 
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trabalho doméstico no âmbito de sua residên-
cia, desde que pertencentes a famílias de baixa 
renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de 
valor igual a um salário mínimo, exceto apo-
sentadoria por tempo de contribuição.

§ 13. O sistema especial de inclusão 
previdenciária de que trata o § 12 terá alíquo-
tas e carências inferiores às vigentes para os 
demais segurados do regime geral de previ-
dência social.”

Art. 2º. Aplica-se ao valor dos proventos de aposen-
tadorias dos servidores públicos que se aposentarem na 
forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 
41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º. Ressalvado o direito de opção à aposen-
tadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da 
Constituição Federal, ou pelas regras estabelecidas 
pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, que tenha ingressado no serviço público 
até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com 
proventos integrais, desde que preencha, cumulativa-
mente, as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, se ho-
mem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exer-
cício no serviço público, quinze anos de car-
reira e cinco anos no cargo em que se der a 
aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, 
relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso 
III, alínea a, da Constituição Federal, de um 
ano de idade para cada ano de contribuição 
que exceder a condição prevista no inciso I 
deste artigo.

§ 1º. Para o professor que comprove tempo de 
efetivo exercício exclusivamente nas funções de ma-
gistério na educação infantil e no ensino fundamental 
e médio serão reduzidos em cinco anos os requisitos 
a que se referem os incisos I e II deste artigo e serão 
considerados, para efeito de redução da idade mínima 
a que se refere o inciso III deste artigo, os limites de-
correntes do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

§ 2º. Aplica-se ao valor dos proventos de aposen-
tadorias concedidas com base neste artigo o disposto 
no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

Art. 4º. Enquanto não editada a lei a que se refe-
re o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será 
computada, para efeito dos limites remuneratórios de 
que trata o inciso XI do mesmo artigo, qualquer parcela 
de caráter indenizatorio, assim definida pela legislação 

em vigor na data de publicação da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 2003.

Art. 5º. Revoga-se o parágrafo único do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

Art. 6º. Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 8 de julho de 2004. – José 
Pimentel – Relator

O Sr. João Paulo Cunha, Presidente, deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ino-
cêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço a per-
manência do Relator na tribuna. S.Exa. fez um belo 
trabalho. Participei de reunião com o Relator e com 
entidades, e eles disseram que 99,9% das observa-
ções dos especialistas vinculados a essas entidades 
estavam atendidas. Claro que matéria desse tipo tem 
suas complexidades.

Uma conversa que tive com o Relator para mim 
foi esclarecedora, mas eu pediria que, aqui no plená-
rio, se repetisse a questão de direito de pensionistas, 
direito à paridade. Não tenho dúvida alguma de que a 
supressão do Relator não afetou – aliás, não poderia 
afetar – direitos de aposentados ou de pensionistas, 
que já têm o Benefício Prestação Continuada. A ma-
téria está definida na Constituição.

Sobre a matéria, eu pediria ao Relator que falas-
se, para tranqüilizar ou intranqüilizar as pessoas que 
estão preocupadas.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A Pre-
sidência vai permitir que seja dada a resposta. Em se-
guida, solicito a V.Exa., nobre Relator, que permaneça 
no plenário, a fim de ouvir algumas perquirições dos 
ilustres pares, porque vamos dar início à discussão da 
matéria e tentar votá-la ainda nesta sessão. 

O Presidente João Paulo Cunha me autorizou a 
votar a matéria, desde que o quorum assim o permita. 
Então, vamos fazê-lo.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
gostaria de fazer um adendo à pergunta do Deputado 
Miro Teixeira.

Sr. Relator, comparando-se a Emenda nº 41, já 
votada, com a PEC do Senado e seu relatório – ainda 
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não li o novo relatório, mas parece-me que não foi al-
terado – , qual é a dúvida?

Na Emenda nº 41, as futuras pensionistas teriam 
corte linear e o seu reajuste se daria na mesma regra 
do Regime Geral. Quando foi para o Senado, a PEC 
Paralela recuperou a paridade para aqueles aposenta-
dos que ainda se aposentaram na regra de transição. 
Ou seja, as pensionistas desses aposentados que se 
aposentaram pela regra de transição recuperariam a 
paridade plena.

Ao voltar para o seu relatório, Sr. Relator, V.Exa. 
suprime o parágrafo único e também a referência às 
pensionistas.

Então, seria importante esclarecer ao Plenário 
se, de fato, as únicas pensionistas que terão direito à 
paridade são as que já se encontram hoje nessa situ-
ação, ou estarão excluídas da paridade aquelas que 
vierem a se tornar pensionistas após o falecimento dos 
aposentados que cumpriram a regra de transição.

Esse dado é relevante para a discussão e vo-
tação.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
a palavra o Relator, Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão 
do orador.) – Primeiro registro. Na Emenda nº 41 fi-
cou assegurado que todas as pensões concedidas até 
dezembro de 2003 e aquelas concedidas após essa 
data, mas que haviam preenchido as condições de 
aquisição até dezembro de 2003, seriam integrais e 
teriam garantida a paridade. Todas as pensões geradas 
a partir de janeiro de 2004 deixam de ser integrais e 
terem garantida a paridade.

Temos três regras de transição. A primeira é a da 
proporcionalidade, art. 2º da Emenda Constitucional 
nº 41, matéria não tratada pelo Senado. A segunda é 
o art. 6º da Emenda nº 41, matéria tratada pelo Sena-
do. A terceira é o art. 3º da proposta, que é o art. 5º 
da PEC Paralela, que também não tratou da questão 
da pensionista, com um agravante: não alterou o § 7º 
do art. 40. Portanto, era impossível fazer uma compo-
sição sobre essa matéria. Exatamente por isso, a Lei 
nº 10.887, que entrou em vigor em julho de 2004, já 
disciplinou essa matéria, inclusive votada nesta Casa 
e no Senado Federal.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Relator, peço 
a V.Exa. que deixe mais explícita a resposta para o 
conjunto do Plenário que não acompanha.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Ou a 
Casa quer ou não votar a matéria. Se a Casa quer votar 
a matéria, tem de deixar de discutir. O Relator descerá 
da tribuna e esclarecerá a matéria. Se a Casa não quer 
votar, vamos deixar o Relator fazer sua leitura.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Mas é a Casa, Sr. 
Presidente. A resposta deve ser objetiva.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Acre-
dito que quem faz essas procrastinações não quer 
votar.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Presidente, não 
faça isso!

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Vou 
passar à discussão da matéria.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Presidente, não 
faça isso. Não é justo. Estou pedindo um esclareci-
mento para o debate, para tomar um posicionamen-
to. Ninguém está procrastinando nada. Por favor, não 
faça essa acusação, que ela não corresponde à sua 
responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Já 
disse que esse esclarecimento o Relator vai dar. Eu já 
havia dito, mas parece que eu falei grego, japonês ou 
russo. Eu disse isso antes e continuaram insistindo.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – V.Exa. falou por-
tuguês.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
Relator vai continuar no plenário à disposição.

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, 
ontem levantei uma questão de ordem a respeito da 
não resposta a um requerimento de informações feito 
ao Ministério dos Transportes, sobre a passagem do 
idoso, prevista no Estatuto do Idoso, art. 40 da Lei nº 
10.741.

Com satisfação, informo que foi publicado no Di-
ário Oficial de hoje o regulamento sobre a passagem 
interestadual a que tem direito o idoso.

Portanto, cumprimento o Ministro dos Transpor-
tes por ter cumprido a sua obrigação. Estamos aguar-
dando que o Ministro da Saúde faça o mesmo no que 
se refere à disponibilização de medicamentos de uso 
contínuo aos aposentados e pensionistas, previsto 
pelo Estatuto do Idoso.

Parabéns ao Ministro dos Transportes!
Era o registro que tinha a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Há 

oradores inscritos.
Passa-se à discussão da matéria.
Seguirei rigorosamente a lista de inscrição.
Devem falar 3 de um lado e 3 do outro. Quando 

os 6 falarem, a Presidência votará um requerimento 
de encerramento.
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Caso haja quorum suficiente, vamos votar a ma-
téria.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço 
apenas a intervenção de V.Exa., que é sempre pronta. 
Se fosse algo que não assegurasse a tranqüilidade dos 
trabalhos, não faria tal pedido. 

No corredor, encontrei umas 25 lideranças dos 
servidores públicos aposentados que não estão tendo 
acesso ao Salão Verde. Como é um dia absolutamente 
tranqüilo, não há nenhuma previsão de tumulto, peço 
a V.Exa. que autorize a entrada deles, a fim de que 
possam assistir à sessão do telão.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – A 
Presidência autoriza.

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, seria bom 
acelerarmos os trabalhos.

É interesse para todos essa matéria ser votada 
hoje. Portanto, sugiro aos inscritos para discussão que 
abram mão de fazer uso da palavra, a fim de que pos-
samos votar o mais brevemente possível.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, con-
cordo com a preocupação do Deputado Eduardo Paes, 
mas creio que devamos abrir a discussão, devido à 
importância da matéria. Ao encerramento do debate 
– depois de 3 Deputados falarem a favor e 3 contra 
– , sugiro verificarmos o quorum, fundamental para a 
aprovação da PEC.

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, 
tenho uma preocupação e a deixo bem clara: se está 
havendo entendimento, perdoem-me, mas não con-
segui captá-lo. 

Consta até o momento no painel o número de 
363 Srs. Deputados. Todos os servidores públicos do 

Brasil estão examinando o que está acontecendo no 
plenário da Câmara dos Deputados e estão na expec-
tativa de que vamos votar a PEC Paralela. Pergunto 
aos Líderes e aos Deputados: vamos votar a PEC Pa-
ralela aprovada pelo Senado ou o parecer do Deputado 
José Pimentel? 

Será que existe acordo na Casa e o necessário 
quorum, 308 Deputados, para votarmos a emenda do 
Senado? É preciso haver clareza quanto a isso. 

Além da PEC Paralela existem duas situações: o 
parecer do Deputado José Pimentel e a PEC do Sena-
do. Temos disposição de votar a PEC Paralela única e 
exclusivamente aprovada pelo Senado. Vamos deixar 
bem claro que temos duas opções e que existem Depu-
tados de um lado e de outro. É bom que o Brasil saiba 
quem está de um lado e quem está de outro.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado, só poderemos verificar isso quando se iniciar a 
discussão e encerrar a votação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Anto-
nio Cambraia, que falará contra a matéria. (Pausa.) 
Ausente.

O SR. JOÃO FONTES – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido-SE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V.Exa. 
pode ler, por favor, a relação dos Deputados inscri-
tos?

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pois 
não.

Para falar contra estão inscritos os Srs. Depu-
tados Antonio Cambraia, Claudio Cajado, Antônio 
Carlos Magalhães Neto, Luciana Genro, Alceu Colla-
res, Francisco Turra, Babá, Pauderney Avelino, Luiz 
Carlos Hauly, Dr. Pinotti, Carlos Alberto, Murilo Zaui-
th, Fernando de Fabinho, Ricardo Barros, Pompeo de 
Mattos, Jandira Feghali.

A favor: Srs. Deputados Fernando Coruja, Onyx 
Lorenzoni, Ronaldo Vasconcellos, Arnaldo Faria de Sá, 
Luiz Sérgio, Vicentinho, Dr. Ribamar Alves, Walter Pi-
nheiro, Inácio Arruda, Luci Choinacki, Babá, Eduardo 
Valverde, Zé Geraldo, Jandira Feghali, Luiza Erundina, 
Gonzaga Patriota, Maurício Rands, Zé Geraldo, Alberto 
Fraga, Neucimar Fraga e Jandira Feghali, de novo.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir, concedo a palavra ao Deputado Antonio Cam-
braia, que falará contra a matéria. (Pausa.) Ausente 
do plenário.
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Concedo a palavra ao Deputado Claudio Caja-
do, que falará contra a matéria. (Pausa.) Ausente do 
plenário.

Concedo a palavra ao Deputado Antônio Carlos 
Magalhães Neto, que falará contra a matéria. S.Exa. 
dispõe de 5 minutos.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(PFL-BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Sr. Deputados, a intervenção do nobre Parlamentar 
Mendes Ribeiro Filho foi muito oportuna. Precisamos 
ter clareza do que exatamente estamos votando, se 
estamos votando a favor ou contra o parecer do Depu-
tado Pimentel, que, parece-me, é o que vai prevalecer, 
ou se estamos a favor ou contra o texto aprovado pelo 
Senado da República.

Inscrevi-me para falar contrariamente, porque 
sou contra as alterações feitas pelo Deputado Pimen-
tel e sou a favor rigorosamente do texto aprovado pelo 
Senado, porque S.Exa. restringe, diminui, suprime 
alguns direitos e algumas vantagens conferidas pelo 
Senado, de forma democrática e independente, aos 
servidores públicos. 

Considero-me bastante à vontade para tratar des-
sa matéria, porque quando da discussão da reforma da 
Previdência, ano passado, na Câmara dos Deputados, 
assumi posição favorável a ela. Entendia que traria 
uma série de avanços importantes, com mudança no 
sistema de previdência pública do País.

Contudo, apontamos, inclusive por meio de des-
taques e emendas, uma série de incorreções, imperfei-
ções e incoerências. Vale lembrar que na discussão da 
Câmara dos Deputados não houve força política para 
resistir à pressão do Governo Federal e fazer valer 
nossa prerrogativa de alterar a proposta.

O que ocorreu? A proposta foi enviada ao Se-
nado da República, que deu demonstração de que é 
uma Casa independente e que não se deixa levar pe-
las pressões externas do Poder Executivo ou de quem 
quer que seja. E, em acordo de lideranças e de todos 
os Senadores – acordo esse liderado e patrocinado 
pelo PFL – , formulou-se a PEC Paralela. E justamente 
em razão da PEC Paralela viabilizou-se a aprovação da 
reforma da Previdência no Senado da República.

Neste momento, estamos diante do seguinte 
desafio: manter ou diminuir todas as garantias conce-
didas pelo Senado. Tenho certeza de que a base do 
Governo, especialmente o Partido dos Trabalhadores, 
vai ter consciência de que não pode cometer mais uma 
injustiça com os servidores públicos.

Peço, inclusive, ao nobre Deputado Nelson Pel-
legrino apoio à proposta aprovada no Senado Federal, 
porque é mais justa e atende melhor às expectativas 
dos milhares de servidores públicos, que estão aguar-

dando uma posição da Câmara dos Deputados e do 
Congresso Nacional.

Devo lembrar que este Governo está se consa-
grando pelas incoerências, por virar as costas àque-
les que sempre o defenderam, que lhe deram base e 
sustentação, que viabilizaram a chegada de Lula ao 
Poder, que sempre levantaram a bandeira vermelha 
do PT com a sua estrela, mas agora estão tristes, de-
cepcionados e frustrados, no desalento, sem qualquer 
tipo de apoio ou auxílio, porque este Governo vem co-
metendo atrocidades com todos, não deixou ninguém 
de fora. Estão aí o salário mínimo, o aumento da car-
ga tributária e as medidas que atingem diretamente o 
bolso do cidadão mais pobre do nosso País.

Deputado Nelson Pellegrino, V.Exa. não precisa 
ficar desesperado. A derrota é iminente, principalmente 
por toda essa traição e incoerência do Governo. Po-
rém, é mais iminente ainda porque os Parlamentares 
do PT não têm condições de, nas ruas e praças pú-
blicas deste País, olhar de frente o servidor público e 
justificar sua mudança de posição.

Vamos aprovar o texto do Senado da República, 
que é melhor para o servidor público, vamos fazer va-
ler nossa prerrogativa.

Esta é a nossa posição e o nosso encaminha-
mento, Sr. Presidente.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
há poucos instantes, estava na Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, onde se 
processava a votação nominal do destaque de autoria 
do Deputado Anivaldo Vale, do PSDB. Inclusive, enca-
minhei a favor do destaque.

Neste exato momento, a Comissão de Orçamento 
está reunida, procedendo à votação nominal dos seus 
membros, e meu gabinete informou-me que V.Exa., 
há pouco, chamou-me para usar da palavra por estar 
inscrito para discutir a matéria.

Minha questão de ordem é em razão de ter ido 
à Mesa e V.Exa. dizer que eu não podia mais usar da 
palavra, diante do acordo celebrado ontem. Assim, 
fiquei com o seguinte dilema. Se não puder usar da 
palavra havendo me inscrito regimentalmente, ou se 
anula a votação de importante matéria, a LDO, que 
está ocorrendo agora na Comissão de Orçamento, ou 
os Srs. Líderes revejam a posição de não permitir que 
eu use da palavra.

Gostaria de ouvir V.Exa. a respeito, uma vez que 
estou cumprindo o papel de Parlamentar cioso das suas 
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obrigações na Comissão de Orçamento, na qualidade 
de membro titular, e não quero, absolutamente, deixar 
de usar da palavra neste momento, para firmar meu 
posicionamento a respeito da PEC Paralela.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Depu-
tado Claudio Cajado, quando iniciamos a discussão 
da matéria, o nobre Deputado João Fontes pediu-me 
para ler a relação dos inscritos para falar contra e a 
favor. Este Presidente o fez, dizendo que seguiria rigo-
rosamente a lista. Portanto, não resta outra coisa ao 
Presidente senão seguir a lista.

Ontem, fez-se o acordo, baseado na premissa 
do tempo, de que a Comissão de Orçamento poderia 
funcionar até que se começasse a votação no ple-
nário. No momento em que a Presidência anunciar a 
votação, mandará suspender o trabalho da Comissão 
de Orçamento, e seus membros virão votar. Essa foi 
a decisão de todos, por unanimidade.

Portanto, nem anulo a votação nem dou a palavra 
a V.Exa. Vou continuar seguindo a lista.

Concedo a palavra a nobre Deputada Luciana 
Genro...

O SR. CLAUDIO CAJADO – Mas, Sr. Presidente, 
aí é um flagrante desrespeito à decisão da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Pois 
é. Indefiro a questão de ordem de V.Exa.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Mas está flagran-
te...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Re-
corra à Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Eu vou ter de re-
correr. Constrangido, inclusive, porque V.Exa. não está 
respeitando nem a própria decisão da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Então, 
recorra à Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra à nobre Deputada Luciana Genro. (Pau-
sa.) Ausente.

Sr. Deputado Alceu Collares. (Pausa.) Ausente.
Sr. Deputado Francisco Turra. (Pausa.) Ausen-

te.
Sr. Deputado Babá. (Pausa.) Ausente.
Para falar a favor, concedo a palavra ao Sr. Depu-

tado Fernando Coruja. (Pausa.) Ausente.
Sr. Deputado Onyx Lorenzoni, primeiro orador 

que falará a favor.
O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que 
agora já cabe mandar encerrar os trabalhos das Co-

missões. Quase todos esses Deputados que V.Exa. 
chamou não estão ausentes, estão nas Comissões. 
Talvez esteja na hora.

Muito obrigado.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem, com todo respeito à con-
dição de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, alguém 
abordou no começo da sessão sobre o que estamos 
nos posicionando.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – É 
verdade.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – O Deputado ACM 
Neto, por exemplo, de forma muito clara, e acho que 
adequada e correta, encaminhou contra...

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – O 
substitutivo do Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – ...o ato jurídi-
co produzido pelo Deputado José Pimentel. Agora é 
contra. Digo isso para evitar inscrições equivocadas, 
como, às vezes, costuma ocorrer na Casa. Encaminha 
contra e fala a favor; encaminha a favor e fala contra. 
O pronunciamento dos oradores é tendo em vista o 
parecer do Deputado José Pimentel.

Estou satisfeito, era só isso.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Esta-

mos votando a PEC que veio do Senado Federal e o 
parecer do Deputado José Pimentel. Quem for a favor 
da PEC que veio do Senado manifesta-se da forma 
como o fez o Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto, 
contra o substitutivo do Deputado José Pimentel e a 
favor da PEC original do Senado, e vice-versa. Na hora 
da votação, vamos decidir. Quem rejeitar o parecer do 
Deputado José Pimentel automaticamente vai ter de 
votar a PEC do Senado, ou vice-versa. Se aprovar a 
PEC do Senado, o outro fica prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Onyx Lorenzoni. 
S.Exa. dispõe de 5 minutos.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, este Parlamentar ocupa a 
tribuna para honrar o acordo feito no Senado Federal. 
Quando nos inscrevemos não tínhamos conhecimen-
to de relatório nenhum, havia apenas a Proposta de 
Emenda à Constituição nº 227-A, de 2004, que veio 
do Senado Federal. É disso que estamos tratando 
neste momento.

O meu partido, PFL, firmou, juntamente com 
outros partidos, um acordo no Senado. E o que esse 
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acordo construía? Primeiro, a possibilidade de que os 
Estados poderiam constituir o seu subteto estadual.

E por que os subtetos são importantes? Porque o 
texto da reforma da Previdência, sem dúvida alguma, 
compromete gravemente a organização das carreiras 
de Estado, que não podem ter seus vencimentos vin-
culados ao sabor da decisão política. As carreiras de 
Estado pressupõem estabilidade, dedicação exclu-
siva e, principalmente, a noção de que vai servir ao 
público. Diferentemente, por exemplo, da condição de 
um Governador ou de um Prefeito, que, além da res-
posta administrativa, deve dar resposta política aos 
seus atos. 

Quantos e quantos Prefeitos e Governadores 
mantiveram, reduziram ou fixaram seus salários pelo 
mínimo possível como forma de dar uma resposta po-
lítica! Com isso, estabeleceram um teto absolutamente 
desconectado da realidade construída pelos servido-
res públicos que constituem a inteligência estratégica 
de Estados e Prefeituras. Por acaso não temos de ter 
essa preocupação? Evidente que sim.

O Senado foi sensível e agiu corretamente quando 
abriu espaço para que, respeitado o comando constitu-
cional novo, cada Estado pudesse, no âmbito de suas 
assembléias, por iniciativa do Poder Executivo, construir 
uma realidade compatível com a situação funcional e 
as finanças de cada Estado. Mas o Sr. Pimentel está 
retirando, em seu parecer, essa previsão. 

É importante dizer que, quando se obrigou os 
servidores públicos a cumprirem todo um novo rito 
em busca da aposentadoria, modificando as regras 
estabelecidas quando de seu ingresso, se impôs ao 
servidor uma sobrecarga sobre o que já estava pactu-
ado. Já o Senado, de maneira correta, diz que a pen-
sionista daquele que cumprir na totalidade a regra de 
aposentadoria terá direito à paridade. Isso é justo ou 
injusto? Isso é justo. Mas o que faz o Sr. Pimentel? 
Retira do texto essa possibilidade justa estabelecida 
pelo Senado.

Outra questão importantíssima da emenda que 
veio do Senado – à qual sou favorável e pela qual lu-
tarei – é que todas as regulamentações e novas ade-
quações estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emen-
da nº 41 valeriam, a partir da data da publicação da 
emenda, para o ingresso efetivo dos servidores no 
serviço público. 

O que faz o Sr. Pimentel, mais uma vez? Igual-
mente retira do texto essa correção e estabelece que 
essas novas regras, que fazem uma flexibilização im-
portante, valerão apenas para aqueles que entraram 
no serviço público até 16 de dezembro de 1998. Isso 
quer dizer que, de 17 de dezembro de 1998 para cá, 
todos os servidores já submetidos à sobrecarga com 

relação à aposentadoria estarão de maneira injusta ex-
cluídos, por conta da decisão equivocada, da condição 
particular e mesquinha adotada pelo Sr. Relator.

Portanto, sou a favor, sim, da proposta enviada a 
esta Casa, embasada em acordo político entabulado no 
Senado Federal. E acordo político é para ser cumprido 
e respeitado. Mas o que consta desta proposta desres-
peita o acordo político e o servidor público. Trata-se, 
portanto, de uma injustiça. E vejam V.Exas. que apenas 
abordei 3 pontos que julguei mais importantes.

Portanto, o PFL vai continuar, de maneira clara 
e objetiva, lutando para que o acordo do Senado seja 
cumprido na Câmara dos Deputados.

Não é possível que a maldade, a perversidade 
do Sr. Deputado José Pimentel não tenha fim.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Con-
cedo a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de 
Sá, que falará a favor da matéria. S.Exa. dispõe de 5 
minutos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
lamentares, chegamos muito perto do que queríamos: 
a votação da PEC Paralela. Digo que chegamos mui-
to perto porque, infelizmente, não concluiremos a vo-
tação e, em não se concluindo, também não haverá 
possibilidade de promulgação e entrada em vigor da 
alteração proposta pela PEC Paralela. Termina-se o 
semestre e não se cumpre o acordo político feito pelo 
Senado Federal, quando da votação da proposta de 
emenda constitucional.

Naquele momento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Parlamentares, ainda era outro Governo. Era o primeiro 
ano do Governo Lula e tudo estava às mil maravilhas, 
não havia acontecido o episódio do Waldomiro Diniz. 
Se esse episódio tivesse ocorrido um mês antes da 
votação em segundo turno da referida emenda cons-
titucional pelo Senado Federal, certamente teríamos 
outra realidade.

A partir da promulgação da PEC, vários servidores 
foram prejudicados. Questiona-se a situação da inte-
gralidade, da paridade, mais uma regra de transição. 
Portanto, votar o texto do Senado é cumprir um acordo 
político; votar o parecer ora apresentado é estabelecer 
o confronto entre Câmara e Senado, o que, sem dúvi-
da, não resultará em qualquer entendimento.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamen-
tares, todos aqueles que esperavam que esta Casa 
tomasse uma posição de independência e fosse al-
taneira para decidir sobre questões previdenciárias, 
certamente ficarão frustrados ao saber que, ao final da 
sessão de hoje, nada se terá decidido de forma con-
clusiva a respeito da chamada PEC Paralela.
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Mesmo admitindo-se a hipótese de que venha a 
ser aprovado na Câmara o parecer do Deputado José 
Pimentel, em contraponto à PEC Paralela oriunda do 
Senado, ainda faltará a votação dos destaques, que 
será postergada para um outro momento, no segundo 
semestre. Todos sabemos o que acontece com esta 
Casa em ano eleitoral. Nós que estamos aqui há 5 
mandatos sabemos bem o que acontecerá: nada. E 
se nada acontecerá no segundo semestre, a votação 
é totalmente inócua.

Valeu a desesperada tentativa de salvar o acordo 
político que poderia redundar na aprovação da PEC 
Paralela. Mas a PEC Paralela terminará por encontrar-
se, sabe-se lá quando, no infinito. As paralelas não se 
encontram. Portanto, é o mesmo que essa PEC aca-
bará tendo: um resultado pífio, de procedimento prático 
nenhum. Todos aqueles que aguardavam uma decisão 
simplesmente aguardarão por uma indefinição.

Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Parlamentares, não era isso o que esperavam os 
servidores públicos federais, estaduais e municipais 
que há mais de 10 anos vêm sendo achincalhados, 
vilipendiados, atacados, diminuídos, por ordem do Fun-
do Monetário Internacional, que quer a terceirização, 
a quarteirização ou a quinteirização.

Acabamos de conhecer o caso chocante de uma 
funcionária que se acreditava ser servidora de Minis-
tério, mas afinal descobriu-se que era contratada de 
uma empresa terceirizada. É isto o que querem fazer 
com o serviço público: terceirizá-lo. O grande sonho 
do servidor, que era a aposentadoria, constitucional-
mente garantida na íntegra e com paridade em relação 
aos servidores ativos, está correndo o risco de não se 
concretizar depois da votação de um parecer que, sem 
dúvida, vai garantir interesses políticos de alguns, mas 
não o interesse do servidor, que deveria prevalecer.

Portanto, Sr. Presidente, somos a favor do texto 
da PEC Paralela originário do Senado, contra o pare-
cer aqui apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Babá, 
que falará contra a matéria.

O SR. BABÁ (Sem Partido-PA. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no 
ano passado os companheiros servidores públicos 
realizaram poderosíssimo movimento, com uma gre-
ve nacional que teve duas manifestações em Brasília, 
uma com 40 mil participantes, outra com 80 mil. Ainda 
assim, esta Câmara dos Deputados aprovou a refor-
ma da Previdência tal qual queria o Governo e exigia 
o sistema financeiro, de forma que pudesse ser repas-
sado o dinheiro dos servidores públicos aos fundos 
de pensão, hoje um dos maiores mercados mundiais, 

aliado aos planos particulares de saúde e às faculda-
des privadas. Temos de estar atentos a esse fato no 
momento desta votação. 

O Congresso Nacional deveria ter rejeitado o tex-
to enviado pelo Governo, que retirou dos servidores 
públicos brasileiros conquistas históricas. 

Aprovada na Câmara, a proposta de reforma foi 
para o Senado Federal, onde foi preparada a chamada 
PEC Paralela, resultado de acordo feito com o Gover-
no para que o texto aprovado na Câmara passasse 
também no Senado. Ocorre que não estão querendo 
aprovar essa PEC na Câmara, mesmo com as modi-
ficações feitas – para pior, obviamente – pelo Relator, 
Deputado José Pimentel. 

Há interesses se sobrepondo. Governadores do 
PFL e do PSDB não têm interesse na aprovação da 
PEC Paralela porque sabem que os Estados serão 
atingidos; o Governo Lula não quer nem a aprovação 
do texto apresentado pelo Deputado José Pimentel, 
por saber que, voltando a proposição ao Senado, pro-
vavelmente será restabelecida a proposta original.

Não podemos tratar os servidores públicos como 
brinquedos, como pessoas sem responsabilidade. 
Quantos companheiros não serão prejudicados com 
o fim da paridade?

Não é possível que o Governo do Presidente 
Lula, que foi eleito pela classe trabalhadora, mas que 
sistematicamente agrada em cheio aos banqueiros 
internacionais, à burguesia nacional, a George Bush 
e a Tony Blair, continue nesta rota de traição a quem 
o apoiou. Não queremos continuar vendo nos corre-
dores do Congresso Nacional tantos companheiros 
reivindicando, como fazem há meses, a aprovação 
da PEC Paralela. Mas, pelo que se vê, está óbvio que 
ela não será votada agora. Com quorum de 386 Par-
lamentares, é um grande risco submetê-la à votação, 
pois, se houver menos de 308 votos a seu favor, ficará 
resguardado o texto original, do ano passado. A mal-
dade é profunda.

Os Líderes do Governo e os Líderes da Opo-
sição precisam dizer, às claras, o que efetivamente 
querem fazer com a carreira dos servidores públicos. 
Não aceitamos mais esta farsa. Não podemos mais 
admitir que o Congresso Nacional não se preocupe 
com os servidores – e, infelizmente, a ampla maioria 
dos representantes do povo nesta Casa tem interesses 
contrários aos da classe trabalhadora. Não me refiro 
apenas aos Deputados da base do Governo. A maioria 
dos membros desta Casa atende a tudo o que interes-
sa a Lula, sem questionar nada. O Senado é que às 
vezes faz modificações, como aconteceu na votação 
do salário mínimo.
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O que se espera em relação à PEC Paralela é 
que os Parlamentares deixem de lado a farsa e apro-
vem as modificações propostas ao relatório do Depu-
tado José Pimentel. Do contrário, será mantida a dura 
e triste realidade dos servidores públicos, que, além 
de terem sido submetidos a 8 anos de congelamen-
to salarial no Governo Fernando Henrique Cardoso, 
agora amargam essa reforma da Previdência, que taxa 
aposentadorias e pensões e retira dos trabalhadores 
direitos como a aposentadoria integral. 

Não é possível que o Governo Lula só se movi-
mente na hora de economizar dinheiro para aumentar 
as burras dos banqueiros, como se viu nos 18 primei-
ros meses de seu Governo, quando foram destinados 
197 bilhões de reais somente para pagamento de juros 
da dívida. A população tem de saber disso, senhoras 
e senhores. Lula está tirando dinheiro da saúde, da 
educação, dos servidores públicos. 

Companheiros da FASUBRA estão agora em 
frente ao MEC, exigindo a aprovação de seu plano 
de carreira. Companheiros do IBGE estão correndo o 
risco de ter 40 dias de trabalho descontados dos seus 
salários, ameaçados com o corte de ponto, como na 
época do Fernando Henrique Cardoso e de outros di-
rigentes burgueses. Não podemos aceitar que a luta 
dos servidores públicos seja tratada com tal desres-
peito por este Governo, eleito graças à mobilização 
dos trabalhadores brasileiros. Lula, que foi metalúrgico 
e enfrentou diversas greves, vai agora cortar o ponto 
de grevistas?

É esta a cara do Governo Lula: benéfica para o 
grande capital, raivosa para os trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 
discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Pau-
derney Avelino, que falará contra a matéria.

O SR. PAUDERNEY AVELINO (PFL-AM. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, na condição de 
representante do povo brasileiro, devo pedir desculpas 
aos servidores públicos pelo que está acontecendo 
hoje nesta Casa. 

Peço desculpas porque vejo ansiosos, andando 
pelos corredores da Câmara dos Deputados, vários 
representantes de sindicatos de servidores públicos, 
homens e mulheres que deixaram seus lares para vir 
até aqui pedir aos Deputados que aprovem a chama-
da PEC Paralela. 

Peço desculpas porque, a meu ver, a inclusão 
desta matéria na pauta de hoje serve apenas para dar 
uma satisfação a essa população que, já há alguns 
meses, está aflita e sem a resposta do Congresso 
Nacional. 

Nós, os integrantes da Oposição, buscamos uma 
maneira para votar a PEC Paralela, mas o Governo, 

por intermédio dos seus representantes nesta Casa, 
não quer votá-la hoje.

Não podemos permitir que o Relator, Deputado 
José Pimentel, retire da PEC a paridade dos pensio-
nistas, cujas pensões são decorrentes da contribuição 
de quem cumpriu suas obrigações. Não podemos com-
pactuar com esse jogo que está sendo montado.

Os servidores militantes que vieram a esta Casa 
foram impedidos de subir às galerias do plenário e de 
mostrar um cartaz no Salão Verde. Estão impossibili-
tados de participar desta discussão.

Pedimos desculpas, mas queremos a verdade. 
E a verdade é que o Governo já disse para sua base 
aliada que não haverá a votação da PEC Paralela. La-
mentavelmente, é a realidade, como comprovam as ca-
deiras vazias neste plenário: os Deputados já partiram 
ou estão partindo para os seus Estados.

Houve o esforço concentrado. Votamos as maté-
rias porque havia o acordo no sentido de que aprecia-
ríamos a PEC Paralela. Agora, porém, estão fazendo 
teatro. A situação é lamentável.

Nós, do PFL e da Oposição, estamos aqui para 
dizer “sim” ao servidor público – e cobramos uma vota-
ção com Casa cheia, para que possamos saber quem 
está a favor da proposta e quem está contra a PEC.

Esta é uma ação política em favor do Estado 
brasileiro. Não estamos defendendo determinadas 
categorias. Estamos dizendo que é possível, sim, vo-
tar uma matéria que não traz benefícios, mas justiça 
à categoria dos servidores públicos.

O Governo tem-se preocupado muito em fazer 
superávit primário e em esterilizar recursos que de-
veriam estar sendo investidos nas áreas sociais, de 
infra-estrutura, de segurança e de educação e na me-
lhoria da qualidade de vida do povo brasileiro.

Fica o nosso protesto, Sr Presidente: queremos vo-
tar a PEC aprovada pelo Senado Federal, não esta que 
foi transformada aqui na Câmara dos Deputados.

Queremos dizer “sim” ao servidor público e assim 
vamos fazer. Não queremos que o superávit primário 
seja utilizado para pagar despesas de pessoal. Não 
queremos que o dinheiro arrecadado seja mal utilizado. 
Os recursos devem ser melhor aproveitados, pagando 
funcionários de carreira, investindo em programas e 
projetos que venham a melhorar a qualidade de vida 
do povo brasileiro e, sobretudo, gerar empregos. 

Agindo dessa forma, esta Casa se apequena, Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Devemos votar a 
matéria hoje, mas assim não é possível.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Inocêncio Oliveira) – Para 

discutir, concedo a palavra ao nobre Deputado Vicenti-
nho, que falará a favor da matéria. (Pausa.) Ausente.
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Tem a palavra o nobre Deputado Dr. Ribamar 
Alves. (Pausa.) Ausente.

Tem a palavra o nobre Deputado Walter Pinheiro, 
que falará a favor da matéria.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o 
debate que envolve a PEC Paralela ao longo dos úl-
timos 6 meses justificou o processo de obstrução e a 
contumaz pressão na elaboração da pauta. Gostaria 
que ela fosse estabelecida com base nos projetos que 
consideramos prioritários, mas que também fosse sub-
metida à lógica, primeiramente, do acordo firmado no 
Senado Federal e, particularmente, da restauração de 
pontos centrais daquilo de que muitos de nós discordam 
no que se refere à reforma da Previdência.

No processo de votação, houve pontos cruciais, 
como o divulgado na noite de ontem, o voto em se-
parado. Diria até que houve avanços a partir da ne-
gociação com os próprios servidores públicos, mas, 
no contexto dessa reforma, há pontos que custaram 
muito aos trabalhadores. Primeiro, o debate que en-
volve a paridade. 

Ao longo de todo o processo, aqui se questionou o 
modelo adotado no Governo Fernando Henrique Cardo-
so de negociações salariais pontuais, via gratificações, 
que tinha o objetivo claro de burlar a legislação, tratar 
os aposentados de forma cada vez mais dura.

Esse questionamento serviu de base para a cons-
trução da PEC Paralela. E, nesse particular, quero 
chamar a atenção da Casa para um dos pontos cen-
trais do relatório apresentado pelo Deputado José 
Pimentel no que diz respeito aos pensionistas. Na 
minha opinião, mesmo fazendo a correção de pontos 
centrais, ainda assim se cria um fosso, abre-se uma 
dificuldade para aqueles que, ao longo de toda a vida, 
nutriram a expectativa de levar para a aposentadoria 
a remuneração acumulada e consolidada ao longo de 
sua carreira no serviço público. Creio que esse ponto 
também merecerá deste Plenário apreciação por meio 
de destaque.

Ressalvo que, no contexto dessa matéria da Pre-
vidência, há correções patrocinadas particularmente 
pelo Relator, Deputado José Pimentel. Saliento o que 
consta do § 1º do art. 3º do texto apresentado pelo 
Relator. Esse dispositivo se refere exatamente à apo-
sentadoria de professores do ensino fundamental e 
do ensino médio.

Com base em análise feita juntamente com di-
versos companheiros, chego a afirmar que a matéria 
introduzida pelo Relator na Câmara não só reconhece 
o perfil e o tipo de trabalho do servidor, como apre-
senta melhoras em relação à emenda que aprovamos 

nesta Casa, exatamente porque faz correção de rumo 
e trabalha questão de justiça.

Lembro aos Srs. Deputados que, pela redação 
atual, os professores do ensino fundamental e do en-
sino médio teriam hoje mais 2 anos de trabalho, o que 
eleva o tempo de contribuição, que é associado à idade 
do servidor nessa nova proposta.

Portanto, passamos a conviver com uma redu-
ção, o que me permite dizer, com toda a certeza, que, 
a partir da redação apresentada no § 1º, em relação 
a esse cálculo, os professores passariam, do pon-
to de vista do benefício, a ter assegurado o direito à 
percepção da aposentadoria com a idade de 47 anos. 
Se fizermos uma leitura comparativa, podemos dizer 
que, nesse particular, o relatório dará ganho de 1 ano 
aos professores.

Nesse sentido, Sr. Presidente, entendo que o 
correto é a aprovação do relatório. Por isso, digo aos 
nobres companheiros que apóio a aprovação deste 
relatório, mas com destaque para votação em sepa-
rado para um ponto crucial, talvez o maior emblema 
em relação à matéria: a paridade. 

Desde já, anuncio que o nosso encaminhamento 
é favorável ao texto e que apresentaremos, em con-
junto, emenda destacada, para que tenhamos a opor-
tunidade de apreciar, no plenário, a paridade entre os 
servidores da ativa e os aposentados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Inocêncio Oliveira, 1º Vice-Presidente, deixa 

a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Paulo Cunha, Presidente.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PFL quer 
fazer uma proposta objetiva ao Relator.

Seria incluído no § 12 do art. 37 o seguinte: “Para 
os fins do disposto no inciso XI, fica facultado aos Esta-
dos e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante 
emendas às respectivas Constituições e Lei Orgânica, 
como limite único, o subsídio mensal dos Desembar-
gadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento 
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo 
aos subsídios dos Deputados Estaduais, Distritais e 
dos Vereadores”. 

Essa redação atende ao pacto firmado no Senado, 
que permite a constituição do subteto nos Estados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Onyx Lorenzoni, por economia de tempo, dei-
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xemos a análise dessa questão para quando formos 
avaliar o mérito da matéria. Vamos votar rapidamente 
o requerimento para que possamos aferir o número 
de presentes.

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Pois 

não, Deputado.
O SR. ONYX LORENZONI – Quero apenas pedir 

a V.Exa. paciência e tolerância.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-

tado Onyx, temos um problema prático: o tempo.
O SR. ONYX LORENZONI – O problema que 

apresento é regimental.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Quan-

to mais tempo passarmos discutindo a matéria, menos 
Deputados teremos em Brasília. 

O SR. ONYX LORENZONI – Sr. Presidente, como 
disse, o problema que apresento é regimental. Se o 
Sr. Relator não acatar a sugestão agora, antes do en-
cerramento da discussão, não poderemos ingressá-la 
no texto depois. 

O acordo é bom, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-

tado, o Relator pode acatá-la depois, até a hora da 
votação.

O SR. ONYX LORENZONI – Se a sugestão for 
acatada, o PFL votará o texto hoje e construirá acor-
do para que os destaques sejam votados na próxima 
sessão.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que nos ajude na 
construção desse acordo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Po-
demos acatar a sugestão agora ou até a hora da vo-
tação, Deputado.

O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome 
da nossa bancada, quero manifestar apoio no sentido 
de que o Relator acolha essa sugestão. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – So-
bre a mesa requerimento no seguinte teor:

Sr. Presidente, requeiro nos termos do art. 117, 
inciso XI combinado com o art. 178, do Regimento In-
terno, o encerramento da discussão da PEC nº 227-
B, de 2004.

Sala das Sessões, em 8 de julho de 2004. 
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL; José Tho-

maz Nonô, Líder da Minoria; Alberto Goldman, Vice-
Líder do PSDB; Lincoln Portela, Vice-Líder do Bloco 

Parlamentar PL/PSL; Arlindo Chinaglia, Líder do PT; 
Professor Luizinho, Líder do Governo

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Para 
encaminhar, concedo a palavra ao nobre Deputado 
João Fontes, que falará contra o requerimento.

O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido-SE. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
tados, quero deixar registrados a minha preocupação e 
o meu protesto por votarmos de forma apressada maté-
ria de tamanha magnitude para os servidores públicos 
do País. O projeto está em banho-maria desde janeiro. 
A Câmara dos Deputados foi convocada para votar, 
durante o recesso parlamentar, a PEC paralela.

Lamentavelmente, tudo parece uma grande ficção. 
Esse quorum de 399 Deputados é meramente ilusório. 
Não contaremos com a presença de 308 Deputados 
para aprovar projeto de tamanha importância. Sabe-
mos que a maioria dos Deputados que registraram 
presença no painel já viajou. 

É lamentável votarmos um texto que, na realida-
de, deixa-nos entre a cruz e a espada. Os servidores 
públicos perguntam: “Como fazemos, Deputado João 
Fontes?” Respondo: “É difícil, porque o Governo em-
purra o relatório do Deputado José Pimentel”. 

Deputado Luciano Zica, poderíamos dizer que 
pimenta nos olhos dos outros é refresco. Aprovar um 
relatório que quebra a paridade dos pensionistas é um 
verdadeiro absurdo.

Chamo a atenção do País para este grande teatro 
que estamos assistindo. Penso que não deveríamos 
encerrar esta discussão, porque vamos mostrar que 
não dispomos de quorum para votação de matéria tão 
importante.

Sr. Presidente, é lamentável que tudo isso faça 
parte do grande teatro que é o Governo do Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado João Paulo 

Cunha) – Peço a atenção dos Srs. Líderes. A Mesa 
recebe a informação de que há praticamente acordo 
em relação ao texto do Deputado José Pimentel e a 
disputa se dará quando da votação dos destaques. 

Se procede essa informação, a sugestão da Mesa 
é no sentido de que passemos à votação do texto do 
Deputado José Pimentel e apreciemos posteriormen-
te os destaques. (Palmas.) Para aferir quorum neste 
requerimento, gastaremos uns 40 minutos. E depois, 
na votação do texto posterior, talvez não consigamos 
atingir o número regimental.

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.
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O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, num amplo 
acordo, poderíamos suprimir o requerimento e passar 
à votação do texto do Deputado José Pimentel – aliás, 
vou votar a favor. Mas não devemos abrir o painel, se 
não houver número considerável de presença.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Miro Teixeira, vamos fazer o monitoramento do 
painel. Se demorar muito e o quorum chegar a 300, 
derrubamos a sessão e a proposta remanesce. V.Exa. 
concorda?

O SR. MIRO TEIXEIRA – Sim, Sr. Presidente. 
(Palmas.)

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES 
rdem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, estamos preocupados quanto ao prazo 
para apresentação dos destaques. É preciso que haja 
flexibilidade da Mesa, porque o PFL ainda está con-
cluindo a formulação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Não 
entendi, Deputado Antônio Carlos Magalhães Neto. 
Desculpe-me.

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
– A apresentação dos destaques só pode ocorrer até 
a votação do texto. Vamos votar o texto agora. É pre-
ciso que haja concordância da Mesa para que, mes-
mo no processo de votação, possamos encaminhar 
os destaques.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Não 
há nenhum problema.

O SR. DEPUTADO MIRO TEIXEIRA – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Pois 
não.

O SR. MIRO TEIXEIRA (PPS-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Afirmo que até cabe o des-
taque. A emenda aglutinativa pode ser apresentada a 
qualquer momento.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em nome da 
Liderança do PT, manifesto concordância com o enca-
minhamento de V.Exa.

Sugiro que, se os Líderes concordarem, seja dado 
a partir de agora, com o silêncio de todos, o encami-
nhamento imediato, para ganharmos tempo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – O 
Deputado Onyx Lorenzoni sugeriu nova redação para 
o § 12 do art. 37. O Deputado Paulo Pimenta, em outro 
microfone, disse que também apoiava essa proposta. 
Indago ao Relator se prevalece, portanto, a redação 
sugerida pelo Deputado Onyx Lorenzoni. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT-CE. Sem revisão 
do orador.) – Sim, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – “Para 
os fins do disposto no inciso XI, fica facultado aos Esta-
dos e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante 
emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, 
como limite único, o subsídio mensal dos Desembar-
gadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento 
do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo 
aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e 
dos Vereadores.”

Os Sr. Deputados concordam? (Pausa.) 
O PFL retira o requerimento?
O SR. ONYX LORENZONI (PFL-RS. Sem revi-

são do orador.) – Sr. Presidente, o PFL retira o reque-
rimento, atendendo ao acordo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Está 
retirado o seguinte requerimento: 

Sr. Presidente, requeremos a V. Exa., na forma do 
art. 160 do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados, a preferência para a votação do texto original 
da PEC 227-B/2004, do Senado Federal.

Sala das Sessões, 08 de julho de 2004.
Onyx Lorenzoni, Vice-Líder do PFL
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Va-

mos votar o requerimento de encerramento da discus-
são e aprová-lo. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Sr. 
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB-
SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, tenho algumas dúvidas. Não estou falando em 
nome do PSDB, mas em meu nome. 

Em relação à possibilidade do destaque supres-
sivo, não sei se ficou claro. É preciso que se escla-
reça a questão, porque regimentalmente não seria 
permitido esse acordo. É necessário, então, que haja 
consenso generalizado a respeito da perspectiva de 
poder apresentar o destaque supressivo mesmo na 
fase seguinte.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, com o 
intuito de colaborar, quem sabe o destaque supressivo 
possa ser apresentado no segundo turno? Caso con-
trário, seria criada para nós, politicamente, uma difi-
culdade, porque ficaríamos muito no escuro. Contudo, 
garante-se regimentalmente o destaque supressivo 
em segundo turno.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Antonio Carlos Pannunzio, nós poderíamos, por 
acordo das Lideranças, determinar certo prazo para 
recebimento dos destaques ainda hoje. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Inclu-
sive os supressivos?

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – In-
clusive os supressivos. De tal forma que até o final 
da tarde V.Exa. terá conhecimento de quais são os 
destaques. 

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – Está 
certo, Sr. Presidente.

Só para complementar, eu, particularmente, ainda 
não firmei convicção quanto ao substitutivo apresen-
tado pelo Deputado José Pimentel. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – V.Exa. 
terá ainda alguns minutos para fazê-lo.

O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO – En-
tendo que houve grande acordo no Senado quanto 
à PEC paralela. Ainda estou convencido em relação 
ao texto da PEC paralela, mas não vou criar nenhum 
problema de verificação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 
votação o requerimento de encerramento da discus-
são da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Os 
Srs. Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (Pausa.)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – DE-

CLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.
PASSA-SE À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
O SR. JOÃO CAMPOS – Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO CAMPOS (PSDB-GO. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a redação 
proposta pelo Deputado Onyx Lorenzoni, já acolhida 
pelo Relator, refere-se tão-somente a subsídios. Gos-
taria de sugerir que fosse colocado no texto “subsídios 
ou remuneração”, porque nem todos os Estados ado-

taram ainda o sistema de subsídios. Acho que isso vai 
aperfeiçoar o texto e enriquecê-lo.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – V.Exa. 
pode repetir?

O SR. JOÃO CAMPOS – No § 12, a redação 
proposta pelo Deputado Onyx Lorenzoni, já acolhida 
pela Relator, refere-se tão-somente a subsídios. Sugiro 
que a redação seja aprimorada, colocando-se “subsí-
dios ou remuneração”, já que nem todos os Estados 
adotaram o sistema de subsídios.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra. 

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não acho 
que seja prudente. Faço o mesmo encaminhamento. 
Se for necessário, façamos a alteração em segundo 
turno. Parece-me que a redação que o Deputado Onyx 
Lorenzoni apresentou é a mesma que o Vice-Líder do 
Governo, Deputado Beto Albuquerque, já havia suge-
rido. Felizmente, o Deputado Onyx Lorenzoni a apre-
senta. Significa que há unidade em torno da questão, 
inclusive da bancada do PT. 

Como nós estamos com pouco tempo e quere-
mos votar, poderemos fazer a correção do texto em 
segundo turno, se houver concordância. Acho funda-
mental votarmos agora a matéria, da forma como o 
Deputado Onyx Lorenzoni e o Deputado Beto Albu-
querque a apresentaram.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Vamos 
à votação. Essa mudança fica para o segundo turno.

Srs. Líderes, no segundo turno não há condições 
regimentais de apresentar destaque que possa inserir 
um texto novo – somente supressivo. Mas estou inter-
pretando que há um acordo entre os Líderes. Para o 
caso do § 12 do art. 37, poderia ser discutida a hipótese 
de um destaque para inserir a palavra “remuneração” 
no segundo turno.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
V.Exa. falou de maneira apropriada, porque a palavra 
“poderia” significa que nós precisamos conhecer a sua 
exata dimensão. Eventualmente, eu havia cogitado po-
der ser uma emenda de redação. Mas, como V.Exa. 
encaminhou assim, concordo e creio que as Lideran-
ças também. Há condicionantes no mérito. 

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Um 
minuto, Deputado.

A Assessoria da Mesa está fazendo um alerta 
bastante procedente. Não daria, mesmo por acordo, 
para inserir essa palavra no texto, no segundo tur-
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no, porque poderia haver ação no Supremo Tribunal 
Federal, em função de a matéria ter sido votada em 
apenas um turno.

Dessa forma, não acolho a sugestão. Vamos vo-
tar o texto que foi apresentado. (Palmas.)

Solicito aos Srs. Deputados que se inscreveram 
para fazer o encaminhamento que retirem o pedido.

Deputado Arnaldo Faria de Sá, V.Exa. retira o 
encaminhamento?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, vou 
retirá-lo, mas lamento que V.Exa. não me tenha dado 
a palavra anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Antonio Cambraia. (Pausa.) 

Deputado Claudio Cajado. (Pausa.)
Deputada Luciana Genro. (Pausa.)
Deputado Alceu Collares. (Pausa.)
Deputado João Fontes. 
O SR. JOÃO FONTES (Sem Partido-SE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reti-
ro-o, com o compromisso de, no destaque, votar pela 
reintegração da paridade dos pensionistas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Fernando Coruja. (Pausa.)

Deputado Onyx Lorenzoni. (Pausa.)
Deputado Ronaldo Vasconcellos. (Pausa.)
Deputado Luiz Sérgio. (Pausa.)
Deputado Dr. Ribamar. (Pausa.)
Deputado Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente, retiro-o, mas 
reafirmo nossa posição quanto ao destaque do art. 4º, 
apresentado pelo PDT, que repõe a paridade.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Luiz Carlos Hauly. (Pausa.)

Deputado Carlos Alberto Leréia. (Pausa.)
Deputado Murilo Zauith. (Pausa.)
Deputado Inácio Arruda. (Pausa.)
Deputado Babá. (Pausa.)
Deputado Eduardo Valverde. (Pausa.)
Não há mais oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Em 

votação o substitutivo oferecido pelo Relator da Co-
missão Especial à Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 227, de 2004, em primeiro turno, ressalvados 
os destaques.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º. Os arts. 28, 37, 40, 195 e 201 da Cons-
tituição Federal passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 28. .................. ...............................
 ..............................................................
§ 3º. Os subsídios do Governador serão 

fixados em valor, no mínimo, igual a cinqüenta 
por cento do subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.”

Art. 37. ................ ........................... .......
 ..............................................................

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limi-
tes remuneratórios de que trata o inciso XI, as parcelas 
de caráter indenizatório previstas em lei. 

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI, fica 
facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em 
seu âmbito, mediante emenda às respectivas Consti-
tuições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio 
mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal dos Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o 
disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados 
Estaduais e Distritais e dos Vereadores.”

“Art. 40. ................................................
§ 1º. ............................. ........................ .
 ..............................................................
II – compulsoriamente, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição:
c) aos setenta anos de idade;
d) aos setenta e cinco anos de idade, ex-

clusivamente para professores de instituição 
pública de ensino superior.

............................................ ..................
§ 4º. É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob con-

dições especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física.

...................................... ........................
§ 21. A contribuição prevista no § 18 in-

cidirá apenas sobre as parcelas de proventos 
de aposentadoria e de pensão que superem 
o dobro do limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de previdência 
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social de que trata o art. 201, quando o benefi-
ciário, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante.”

“art. 195. ....................... ........................
..................................... .........................
§ 9º. As contribuições sociais previstas 

no inciso I deste artigo poderão ter alíquotas 
ou bases de cálculo diferenciadas, em razão 
da atividade econômica, da utilização intensiva 
de mão-de-obra, do porte da empresa ou da 
condição estrutural do mercado de trabalho.

.............................................. ............... ”

“Art. 201. ...................... .........................
§ 1º. É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários do regime 
geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física e quando se tratar de segurados 
portadores de deficiência, nos termos definidos 
em lei complementar.

........................................ ......................
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial 

de inclusão previdenciária para atender a traba-
lhadores de baixa renda e àqueles sem renda 
própria que se dediquem exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residên-
cia, desde que pertencentes a famílias de baixa 
renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de 
valor igual a um salário mínimo, exceto apo-
sentadoria por tempo de contribuição.

§ 13. O sistema especial de inclusão 
previdenciária de que trata o § 12 terá alíquo-
tas e carências inferiores às vigentes para os 
demais segurados do regime geral de previ-
dência social.”

Art. 2º. Aplica-se ao valor dos proventos de apo-
sentadorias dos servidores públicos que se aposenta-
rem na forma do caput do art. 6º da Emenda Consti-
tucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mes-
ma Emenda.

Art. 3º. Ressalvado o direito de opção à aposen-
tadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da 
Constituição Federal, ou pelas regras estabelecidas 
pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, que tenha ingressado no serviço público 
até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com 
proventos integrais, desde que preencha, cumulativa-
mente, as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, 
se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exer-
cício no serviço público, quinze anos de car-
reira e cinco anos no cargo em que se der a 
aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, 
relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso 
III, alínea a, da Constituição Federal, de um 
ano de idade para cada ano de contribuição 
que exceder a condição prevista no inciso I 
deste artigo.

§ 1º. Para o professor que comprove tempo de 
efetivo exercício exclusivamente nas funções de ma-
gistério na educação infantil e no ensino fundamental 
e médio serão reduzidos em cinco anos os requisitos 
a que se referem os incisos I e II deste artigo e serão 
considerados, para efeito de redução da idade mínima 
a que se refere o inciso III deste artigo, os limites de-
correntes do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

§ 2º. Aplica-se ao valor dos proventos de aposen-
tadorias concedidas com base neste artigo o disposto 
no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

Art. 4º. Enquanto não editada a lei a que se refe-
re o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será 
computada, para efeito dos limites remuneratórios de 
que trata o inciso XI do mesmo artigo, qualquer parcela 
de caráter indenizatorio, assim definida pela legislação 
em vigor na data de publicação da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 2003.

Art. 5º. Revoga-se o parágrafo único do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

Art. 6º. Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PRONA, Deputado Elimar Máximo Damasce-
no? (Pausa.)

Como vota o PV, Deputado Marcelo Ortiz? (Pau-
sa.)

Como vota o PSC, Deputado Cabo Júlio?
O SR. CABO JÚLIO (PSC-MG. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSC vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PCdoB?

O SR. RENILDO CALHEIROS (PCdoB-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PCdoB vota “sim” e vai analisar os destaques apre-
sentados.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PDT, Deputado Severiano Alves?
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O SR. SEVERIANO ALVES (PDT-BA. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PDT 
vota “sim”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PSB, Deputado Dr. Evilásio?

O SR. DR. EVILÁSIO (PSB-SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PSB vota “sim” 
e vai analisar os destaques oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PPS, Deputado Júlio Delgado?

O SR. JÚLIO DELGADO (PPS-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PPS vota 
“sim”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PL, Deputado Lincoln Portela?

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PL-MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PL 
vota “sim” e convoca seus membros para virem rapi-
damente ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PSDB, Deputado Alberto Goldman?

O SR. ALBERTO GOLDMAN (PSDB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
matéria vinda do Senado poderia ser aprovada por 
esta Casa. Porém, pelas dificuldades que teríamos na 
sua aprovação, optamos por apoiar o substitutivo do 
Deputado José Pimentel, com a ressalva da verifica-
ção dos destaques posteriormente.

Portanto, o PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 

vota o PTB, Deputado Arnaldo Faria de Sá?
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apesar 
de entendermos que o relatório do Deputado José Pi-
mentel não é o melhor, pela exiguidade, votamos “sim”. 
Tentaremos melhorar o texto com os destaques.

O PTB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-

tado Arnaldo Faria de Sá, aproveito para lhe pedir des-
culpas por não haver concedido a palavra a V.Exa. no 
momento oportuno.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Eu ia justa-
mente lembrar a V.Exa. que no segundo turno poderia 
haver acréscimo de matéria. Mas V.Exa., providencial-
mente, decidiu dessa maneira.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – É que 
estamos tão afinados politicamente, Deputado Arnaldo 
Faria de Sá, que eu sabia que era isso.

Como vota o PP, Deputado Celso Russoman-
no?

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Partido Progressista vota “sim” e aproveita o ensejo 

para chamar sua bancada ao plenário, a fim de que 
possamos votar a PEC paralela.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – 
Como vota o PFL, Deputado Antônio Carlos Maga-
lhães Neto?

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO 
(PFL-BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, deixamos muito claro que nossa posição 
era favorável ao texto do Senado. Contudo, enten-
dendo que o que é possível neste momento é votar 
o texto do Deputado José Pimentel, vamos apoiá-lo, 
frisando que o fazemos porque S.Exa. acatou as su-
gestões apresentadas pelo Deputado Onyx Lorenzoni, 
ressalvados os destaques que o partido e a bancada 
irão apresentar. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PMDB, Deputado Osmar Serraglio?

O SR. OSMAR SERRAGLIO (PMDB-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
PMDB, uníssono com a Casa, vota favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PT, Deputado Arlindo Chinaglia?

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PT 
vota “sim”, porque hoje, com alegria, estamos vendo 
um bom resultado para os servidores, para o País e 
também para aqueles trabalhadores domésticos que, 
sem renda própria, poderão se aposentar com alíquo-
tas e com tempo apropriado – ou seja, menores para 
quem ganha menos. Portanto, isso é fruto da negocia-
ção, valoriza a Câmara dos Deputados. Nós votamos 
a favor do parecer do Deputado José Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha – Como 
vota o PRONA?

O SR. ELIMAR MÁXIMO DAMASCENO (PRO-
NA-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, o PRONA vota “não”.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota o PV, Deputado Edson Duarte?

O SR. EDSON DUARTE (PV-BA. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PV vota “sim”, 
ressalvados os destaques que serão apresentados. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota a Liderança das Minorias, Deputado José Tho-
maz Nonô?

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Mi-
noria tem profundas dúvidas quanto aos ganhos dos 
servidores públicos. Preferiria votar a emenda do Se-
nado, mas como temos de trafegar pela possibilidade 
regimental, vamos apoiar a proposição do Deputado 
José Pimentel, mas com absoluta convicção de que 
os destaques vão desfigurar completamente – é o que 
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espero – o substitutivo oferecido por S.Exa. Por ora, 
voto “sim”, porque não há outra alternativa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
vota a Liderança do Governo, Deputado Professor 
Luizinho?

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ini-
cialmente quero parabenizar todos os Líderes da base 
aliada e também da Oposição, que nos estão per-
mitindo votar agora o texto do Relator e, num outro 
momento, os destaques. Isso fará com que o nosso 
Parlamento cumpra integralmente sua pauta, à exce-
ção de um ou de outro projeto. A produção foi intensa, 
com V.Exa. presidindo os trabalhos ontem e hoje. Com 
isso, vamos dar alívio e tranqüilidade ao funcionalis-
mo, resolver uma contenda com o Senado e dar uma 
resposta ao País.

Parabéns a todos! Vamos ao voto! Peço a todos 
os Parlamentares que venham ao plenário votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem 
os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sis-
tema eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada 

posto.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – So-

licito que a Comissão Mista de Orçamento, em parti-
cular, bem como outras que porventura estejam em 
funcionamento, suspendam seus trabalhos para que 
os Srs. Deputados possam vir ao plenário votar.

Convoco os Srs. Deputados ao plenário, pois es-
tamos em processo de votação.

Solicito aos Srs. Líderes de cada partido que, 
com certo controle, acompanhem as votações das 
suas bancadas, para verem se vamos alcançar o qu-
orum regimental.

O SR. CABO JÚLIO – Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PSC-MG. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, inicialmente, con-
voco os nossos Deputados para virem ao plenário, pois 
se trata de votação importante.

Em segundo lugar, gostaria de tranqüilizar nos-
sos companheiros policiais civis, federais e rodoviários 
dizendo que há um compromisso do Governo em re-
lação a esta questão.

Antes de iniciar a votação, gostaria solicitar que 
o Deputado Professor Luizinho, Líder do Governo se 
pronunciasse neste momento, para tranqüilizar alguns 

companheiros, pois a PEC ficou muito ampla na ques-
tão da aposentadoria dos policiais.

O Deputado José Pimentel, no início da vota-
ção, garantiu que o Governo enviará a esta Casa lei 
complementar definindo tempo e critério. Quero que 
o Deputado Professor Luizinho, a fim de tranqüilizar 
as polícias do País, ratifique ao microfone que o Go-
verno vai melhorar a antiga PLC 51, definindo tempo 
e critério.

Policial que sou, quero tranqüilizar meus com-
panheiros de profissão. É diferente a situação do po-
licial, que corre riscos. A legislação vigente no País é 
muito dúbia. O Governo assumiu o compromisso de 
imediatamente fazer essa nova discussão quanto à 
aposentadoria do policial. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Com 
a palavra o Deputado Professor Luizinho.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não 
disse imediatamente, mas o mais rápido possível, o 
Governo enviará à Casa projeto de lei complementar 
com nova redação, fará a negociação necessária, a 
fim de resolver o problema das nossas polícias civis 
e militares.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CUSTÓDIO MATTOS – Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. CUSTÓDIO MATTOS (PSDB-MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para 
espanto do PSDB, o Jornal da Câmara de hoje estam-
pa, na sua primeira página, a seguinte notícia: “Depo-
ente acusa ex-Deputado de envolvimento em tráfico de 
órgãos”. O jornal menciona que o Sr. Paulo Veronesi 
Pavesi, que teria deposto ontem numa reunião da CPI 
que trata do assunto, acusou o ex-Deputado Carlos 
Mosconi de organizar e chefiar uma central clandesti-
na de órgãos em Poços de Caldas. 

Sr. Presidente, é grave a acusação feita contra 
um ex-Deputado altamente respeitável em sua longa 
trajetória na Câmara. Só por essa razão, o Jornal da 
Câmara deveria ter um pouco mais de cuidado. Mas há 
um fato mais grave: simplesmente esse cidadão não 
foi depoente na CPI. Tenho aqui a lista das pessoas 
convocadas para depor nesta audiência pública. São 
elas: os Drs. Sérgio Gaspar, Celso Scaffi, Jeferson 
Skulski e José Luiz Gomes da Silva. Esse cidadão não 
depôs na Comissão, estava lá como mero assistente. 
Mas o Jornal da Câmara afirma isto e, na matéria, cita 
a acusação do depoente. 

Trata-se de uma injustiça material de grande 
envergadura e conseqüência envolver o ex-Deputado 
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Carlos Mosconi no assunto. Ele é de Poços de Caldas 
e é médico. Já trabalhou no hospital mencionado no 
jornal e saiu em defesa dos médicos acusados por 
esse senhor cujo filho teve órgãos retirados, devido 
a eventos que não nos interessam aqui. Esse senhor 
acusou os médicos posteriormente. O papel do Dr. 
Carlos Mosconi foi sair em defesa dos médicos, que 
ele conhecia e sabia honrados. A única participação 
do Deputado Carlos Mosconi nesse episódio foi essa. 
Ele nada tem a ver com o assunto. Além do mais, não 
houve tal depoimento. 

Por isso, Sr. Presidente, enviarei ofício a V.Exa. 
solicitando que sejam tomadas providências para re-
tificação da notícia e averiguação dos motivos que le-
varam à distorção dessa envergadura publicada pelo 
Jornal da Câmara.

Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-

tado, recebo o ofício de V.Exa., que avaliarei com o 
cuidado que o tema exige e responderei oportuna-
mente.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em 
nome da Liderança do PT, quero me solidarizar com 
o Líder Custódio Mattos e cumprimentá-lo pelo enca-
minhamento que acabou de anunciar.

O SR. CLAUDIO CAJADO – Sr. Presidente, peço 
a palavra para fazer uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CLAUDIO CAJADO (PFL-BA. Reclamação. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou membro 
titular da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização, onde estamos ultimando a vota-
ção da LDO, para que a matéria possa vir a plenário 
na sessão do Congresso hoje à tarde. Eu estava lá, 
e fizemos um acordo para poder limpar a pauta, com 
todos os créditos adicionais, e votar a LDO. Foram 
acordadas 3 votações nominais.

Eu estava inscrito para discutir a matéria e enca-
minhar. Anteriormente à Mesa, o Presidente Inocêncio 
Oliveira chamou-me. Vim logo após, quando tomei co-
nhecimento, e argumentei que estava havendo votação 
nominal na Comissão do Orçamento. Então, mesmo 
tendo sido chamado e não estando presente, porque 
eu estava na Comissão do Orçamento, eu gostaria de 
ter tido a oportunidade de discutir a matéria, mas me 
foi negado esse pedido.

Quero portanto dizer a V.Exa. que fiquei extre-
mamente sentido. Estava cumprindo com a minha 
obrigação e o meu dever de Deputado Federal na Co-
missão do Orçamento e gostaria de ter discutido essa 
importante matéria aqui no plenário também, mas me 
foi cassada a oportunidade de fazê-lo. Deixo patente 
a minha insatisfação, porque sou um Deputado disci-
plinado e procuro discutir as matérias que considero 
importantes, marcando a minha posição. 

Nessa oportunidade, repito, diante do acordo feito 
pela Casa com os Líderes, foi tolhida a oportunidade 
de me manifestar. 

De público, registro a minha reclamação. Recorri 
da decisão do Presidente Inocêncio Oliveira à Comis-
são de Constituição e Justiça e de Cidadania. Entendo 
que se abre um precedente perigoso tolher um Depu-
tado de usar da palavra, tendo sido regimentalmente 
inscrito, ao mesmo tempo em que ocorria importante 
votação de matéria acordada na Comissão de Orça-
mento. Portanto, não é de bom alvitre que se anulem 
aquela votação nem os procedimentos da Comissão 
de Orçamento, porque trariam enormes prejuízos. Além 
disso, não teríamos como votar a LDO nesta semana 
e finalizar nosso trabalho.

Sr. Presidente, manifestei essa posição porque 
fiquei extremamente sentido. Da próxima vez, espero 
que as lideranças acordem sobre esse tipo de pro-
cedimento e que os Deputados possam exercer sua 
função parlamentar nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOÃO LEÃO – Sr. Presidente, peço a pa-

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO LEÃO (Bloco/PL-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero dar 
um aviso rápido aos membros da Comissão de Orça-
mento. Vamos voltar à Comissão de Orçamento, a fim 
de terminar a votação da LDO.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
Presidência convoca os Srs. Deputados para virem ao 
plenário, a fim de votarmos a PEC Paralela. A prioridade 
é a votação no plenário. Os Deputados que participam 
da Comissão de Orçamento e já exerceram o voto no 
plenário devem se dirigir novamente à Comissão de 
Orçamento, onde continua o processo de votação.

A SRA. LAURA CARNEIRO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. LAURA CARNEIRO (PFL-RJ. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, o nobre Pre-
sidente da Comissão de Orçamento, Deputado Paulo 
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Bernardo, suspendeu os trabalhos para que pudésse-
mos votar aqui. Como todos nós já votamos, podemos 
voltar à Comissão para votar a LDO.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
minha questão de ordem refere-se ao funcionamento 
da Minoria, matéria que, tenho conhecimento, está 
sendo submetida à apreciação da Mesa. Aproveito 
este último dia de atividade parlamentar, para que a 
Mesa, estudando o tema no recesso, tenha tempo de 
responder de forma afirmativa.

Na sessão de ontem pela manhã, este Líder não 
estava presente, mas o Deputado Júlio Redecker, a 
quem indicamos para Vice-Líder da Minoria, quis usar 
da palavra nessa condição. Embora, ao final, o Presi-
dente em exercício, Deputado Inocêncio Oliveira, tenha 
concedido a palavra a S.Exa., houve alguma dúvida 
da Mesa sobre se poderia ser indicado Vice-Líder da 
Minoria um Deputado pertencente a agremiação polí-
tica distinta da do Líder. 

Sr. Presidente, pondero a V.Exa., na busca de 
perfeita interpretação da questão, que a Liderança 
da Minoria, de certa forma – creio que assim foi en-
tendido pela Casa –, é uma espécie de contraponto à 
Liderança da Maioria, que, na verdade, é a Liderança 
do Governo e que, evidentemente, engloba Vice-Líde-
res de diversos partidos da base de sustentação do 
Governo. Por exemplo, o Deputado Beto Albuquerque 
é do PSB, embora o Líder seja o Deputado Arlindo 
Chinaglia, do PT. 

Nosso entendimento é o de que a Minoria tem o 
poder de indicar Vice-Líderes de partidos outros, sob 
pena de a Liderança da Minoria ser uma espécie de 
sublegenda graduada da Liderança do PFL. Orgulho-
me de ser do PFL, mas entendo que a Minoria é plural 
e um Vice-Líder não tem de ser única e exclusivamente 
pefelista. Evidentemente, o único privilégio do PFL é o 
de indicar o Líder, na condição de ser o maior partido 
da Minoria. Os Vice-Líderes, Sr. Presidente, podem – e 
é o interesse desta Liderança – ser distribuídos entre 
os demais partidos de Oposição.

É a questão de ordem que levanto a V.Exa., pe-
dindo que neste recesso a Mesa pondere e decida 
sobre a matéria. Assim, em agosto, poderemos com-
plementar com êxito esses primeiros passos de uma 
instituição que deve muito a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado José Thomaz Nonô, recebo a questão de ordem 
de V.Exa. Vou utilizar o período do recesso para fazer 

uma reflexão profunda sobre o tema e responderei 
oportunamente. 

O SR. PAULO PIMENTA – Sr. Presidente, peço 
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. PAULO PIMENTA (PT-RS. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, em primei-
ro lugar, convocar todos os Deputados da bancada do 
Partido dos Trabalhadores para que compareçam ao 
plenário, tendo em vista a importância desta votação. 
Precisamos alcançar o quorum adequado.

Sr. Presidente, quero cumprimentar o Relator, 
Deputado José Pimentel, pelo trabalho realizado. Teve 
S.Exa. sensibilidade na condução dessa discussão e, 
junto com os Líderes dos diferentes partidos, produziu 
um relatório final que viabiliza a votação. 

Mesmo no último momento, S.Exa. conseguiu 
incluir algumas sugestões, entre as quais a relativa 
ao subteto nos Estados, objeto de preocupação muito 
grande por parte dos servidores dos Governos Esta-
duais, corrigindo eventuais distorções que poderiam 
ocorrer por conta da disparidade com os subtetos do 
Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Com a redação 
proposta, que recebeu o apoio da bancada do Partido 
dos Trabalhadores e foi acolhida pelo Relator, Depu-
tado José Pimentel, corrigimos essa distorção. Assim, 
permitimos que cada Estado, através de iniciativa do 
Governador e da Assembléia Legislativa, defina essa 
questão. Estabeleceu-se um parâmetro equânime, que 
evitará desequilíbrios e corrigirá eventuais distorções 
que poderiam ocorrer por conta da redação original. De 
maneira bastante adequada, a proposta apresentada foi 
corrigida e acolhida pelo Deputado José Pimentel.

Precisamos de quorum. Que os Deputados com-
pareçam ao plenário para votar.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
Presidência convoca as Sras. e os Srs. Deputados para 
virem ao plenário. Estamos em processo de votação 
de proposta de emenda à Constituição, que exige quo-
rum qualificado. Convoco as Sras. e os Srs. Deputados 
para virem ao plenário.

A SRA. SANDRA ROSADO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. SANDRA ROSADO (PMDB-RN. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, no 
final dos nossos trabalhos, quero fazer um registro 
muito especial: a conclusão dos trabalhos da CPMI 
que investigou a exploração sexual de crianças e ado-
lescentes.
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Registro o trabalho realizado por Senadores e 
Deputados Federais em defesa das nossas crianças 
e adolescentes, especialmente os da Senadora Pa-
trícia Saboya e os da Relatora, Deputada Maria do 
Rosário. 

Membros desta Casa participaram ativamente 
pelo Brasil afora, ouvindo depoimentos e tomando 
conhecimento de denúncias, mas, acima de tudo, de-
fendendo as crianças brasileiras da exploração sexual. 
Além de viverem na pobreza e na miséria, elas ainda 
são exploradas. A impunidade é a grande responsável 
pela continuação desse crime.

Então, registro o trabalho brilhante realizado pelo 
Senado Federal e pela Câmara dos Deputados durante 
mais de 1 ano pelo Brasil afora.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, te-
remos dificuldade de alcançar o quorum, e, além dis-
so, vários votos foram contrários ao acordo. Chamo a 
atenção da Presidência para esse fato.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PP-PE. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, aguardei nos últimos dias, em vão, 
que Parlamentares desta Casa que se notabilizaram na 
defesa dos direitos humanos viessem a público protes-
tar e repudiar a prisão, pelo Governo de Pequim, de um 
dos mais destacados e renomados médicos e cientistas 
da China comunista: Jiang Yanyong, de 72 anos. 

Seu crime foi ter denunciado a tentativa do Go-
verno chinês de esconder o surgimento naquele país, 
entre o final de 2002 e o início de 2003, da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SARS), que matou cerca 
de 800 pessoas no mundo, obrigando a China a co-
laborar com a Organização Mundial da Saúde para o 
estudo e a contenção da doença. 

Jornais de todo o País, e cito aqui a Folha de 
S.Paulo, edição do último dia 6 de julho, denunciam 
que o médico Jiang está sendo submetido a sessões 
de “reeducação” para “elevar seu nível de entendimento 
e mudar seu pensamento”. Essas são as novas des-
crições vergonhosas do crime de tortura, que tanto 
choca o mundo e avilta o ser humano. Será que essa 
aberração se torna mais branda quando cometida por 
um regime comunista, mesmo quando este é reconhe-
cidamente um dos mais sangrentos do mundo? Ou será 

que houve, mais uma vez, em nome da Real Politic, 
ou do novo pragmatismo econômico, uma orientação 
para que não surgissem entre os chamados partidos 
de esquerda qualquer censura ao Governo da pode-
rosa China por mais essa transgressão que agride os 
direitos humanos mais elementares? 

Surpresa. Todos aqui nos surpreendemos com as 
pressões jamais vistas nesta Casa quando tentaram 
impedir que uma delegação de Deputados Federais, 
legitimamente eleitos pelo povo brasileiro, se dirigisse 
a Taiwan, entre os dias 16 e 25 de março último, para 
acompanhar, como observadores, as eleições presi-
denciais que ali se realizavam. Integrei essa delegação, 
juntamente com mais 7 ilustres e honrados Deputados 
desta Casa. Dias antes da viagem, recebemos, de uma 
Subsecretaria para Assuntos Políticos, do Ministério 
das Relações Exteriores – e não do credenciado e que-
rido Ministro Celso Amorim –, uma correspondência 
formal com o intuito velado de criar empecilho àquela 
nossa viagem, que teria causado “surpresa no meio 
diplomático pelo fato de o Brasil não manter relações 
com Taiwan e pelo nível da delegação”, dizia-nos o 
documento.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho quase 
40 anos de vida pública, com mandatos eletivos con-
secutivos desde 1964. 

Sr. Presidente, este assunto é importante, para 
que V.Exa. saiba o que querem fazer com os Deputados 
desta Casa. Repudio qualquer ato que venha a cercear 
o meu direito constitucional de ir e vir, no estrito cum-
primento do meu papel como representante do povo 
brasileiro que sempre defendeu a autodeterminação 
dos povos. E já passei da idade de ter medo.

Hipocrisia. Vamos parar de hipocrisia. O nosso 
País mantém boas relações comerciais com Taiwan. Na 
capital da grande ilha, Taipei, funciona, oficialmente, o 
Escritório Econômico, Comercial e Cultural do Brasil. E 
aqui, em, Brasília, temos também em funcionamento 
– e de forma clara, transparente e com o aval do Go-
verno brasileiro – um Escritório Econômico e Cultural 
de Taipei, tão bem dirigido por representante do Go-
verno de Taiwan, o competente, respeitado e digno Sr. 
Louis K.R. Chou. 

Todos aqui acompanhamos as viagens e delega-
ções de Parlamentares que encaminhamos ao Timor 
Leste para que aquela pobre ilha do Pacífico pudesse 
decretar sua independência da Indonésia. As vozes 
aqui não se calaram para defender a independência 
de Angola e de muitas outras ex-colônias da África e 
de outras partes do mundo, com medo de retaliações 
das nações-mãe.

Não tive receio de enfrentar a diplomacia dos 
Estados Unidos quando, há cerca de 3 anos e após 
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viagem a Cuba, protestei desta tribuna contra a de-
sumana política norte-americana imposta à pequena 
ilha de Fidel Castro. Uma aberrante contradição de um 
país que mantém ótimas relações com o mais violento 
e cruel regime comunista do mundo, o da República 
Popular da China. E nunca fui simpatizante do Gover-
no de Fidel Castro.

Causa-nos asco saber, no entanto, que o prag-
matismo econômico esteja acima das convicções e 
das posições que o nosso País e muitos Parlamenta-
res desta Casa sempre sustentaram. 

Medo. Por também temerem retaliações econômi-
cas, essas vozes não se manifestam e não se manifes-
taram contra a matança, a execução sumária de 10 mil 
chineses, por ano, pelo Governo da China comunista, 
de acordo com chocante reportagem da revista Veja, 
edição de 24 de março. E ainda obrigando as famílias a 
pagarem pelas balas que matam seus filhos, maridos, 
esposas e todos os chineses que revelam as atrocida-
des do comunismo que rege suas vidas.

O mundo inteiro protestou quando Fidel Castro, 
num ato insano, levou ao paredão intelectuais que in-
sistiam em denunciar as barbaridades do regime da 
ilha ou simples cidadãos cubanos que dali queriam 
fugir. Mas é proibido falar dos crimes cometidos pela 
China comunista ou apoiar aqueles que, como o povo 
de Taiwan, lutam democraticamente para não cair nas 
mãos de uma ditadura tão cruel.

No jornal O Globo do último dia 6 de junho, artigo 
sob o sugestivo título O beijo da morte fala da capa-
cidade do povo de Hong Kong de desafiar as práticas 
autoritárias de Pequim. E completa o articulista: “Com 
tais exemplos de intolerância, não é de admirar que 
Taiwan resista a uma reaproximação com a China, o 
que pode representar o beijo da morte para as aspi-
rações democráticas da ilha”. 

O que vimos em Taiwan. Em Taiwan vimos um 
povo ordeiro, pacífico, como o é também o povo chinês, 
lutando bravamente para manter o regime democrático 
que lhe garantiu uma das mais prósperas economias 
do mundo, um dos sistemas educacionais mais avan-
çados e grandes conquistas sociais. Todos sabemos 
que a China comunista não abre mão de reincorporar 
Taiwan a seu território e considera a ilha, que tem mais 
de 23 milhões de habitantes, uma província chinesa 
e não um país.

Mísseis chineses se encontram dirigidos a Taiwan 
e, às vésperas das eleições presidenciais do último dia 
20 de março, o Presidente e então candidato a reelei-
ção, Chen Shui-bian, e sua Vice, Annete Lu, foram co-
vardemente baleados. Reeleito presidente pela grande 
maioria da população de Taiwan, o Presidente Chen 
não demonstrou ódio, reiterou o compromisso de lutar 

pela paz, manter o status quo e assegurar a soberania, 
a dignidade e a segurança no Estreito de Taiwan. 

Todos aqui conhecemos um pouco da história 
de Taiwan e do seu bravo povo. Taiwan (a República 
da China), foi a primeira república constitucional da 
Ásia, fundada em 1912. Perdida para o Japão no sé-
culo XIX, voltou ao domínio chinês no fim da Segun-
da Guerra Mundial, quando a China era governada 
pelo Partido Nacionalista (Kuomintang), liderado por 
Chiang Kai-shek. Quando os comunistas entraram em 
Pequim, em 1949, Chiang Kai-shek e seus aliados fu-
giram para Taiwan, onde reinstalaram a República da 
China, com jurisdição também em Penghu, Kinmen, 
Matsu e muitas outras ilhas pequenas. Os 2 lados do 
Estreito de Taiwan foram governados, desde então, 
como territórios separados, e ambos desenvolveram 
identidades próprias.

Apoio. Na época de Chiang Kai-shek, a ilha re-
cebia apoio dos Estados Unidos e foi admitida como 
país em diversos organismos internacionais, como a 
ONU. No entanto, em 1971, foi obrigada a se retirar 
da Organização das Nações Unidas (ONU), devido à 
imposição e à entrada da China comunista. Em conse-
qüência disso, as relações diplomáticas com Taiwan, 
por exigência da China comunista, foram rompidas 
com quase todos os países. E a China não abriu mão 
de ter Taiwan sob o seu domínio. 

O diálogo sobre a reunificação, retomado em 
1998, chegou a um impasse no ano seguinte, quando 
o Governo taiwanês rejeitou a proposta chinesa de “um 
país, 2 sistemas”. Por essa proposta, Taiwan poderia 
continuar sendo capitalista, mesmo fazendo parte da 
China comunista, assim como ocorreu com Macau e 
Hong Kong. Ainda que a administração interna da pro-
víncia pudesse ser feita por taiwaneses, a política de 
relações exteriores seria conduzida pelos chineses.

Pequim ameaçou atacar Taiwan, divulgou em 
todo o mundo ter desenvolvido a bomba de nêutrons 
e fez uma série de testes com novos mísseis de lon-
go alcance.

Mas o povo de Taiwan não quer guerra. Quer 
manter um diálogo com a China na tentativa de redu-
zir tantas tensões. E o mundo democrático, no qual se 
inclui o nosso país, tem o dever moral de não assistir, 
de camarote, a essa tragédia anunciada. Precisamos 
agir para garantir ao povo de Taiwan o legítimo direito 
de lutar pela sua soberania e independência.

Dados. Sei que muitos podem argumentar que 
não podemos, com a difícil situação econômica do 
país, contrariar a poderosa, superpopulosa e forte-
mente armada China comunista, com mais de 1 bi-
lhão e 200 milhões de habitantes. E para onde nossas 
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exportações, em 2003, renderam a fabulosa cifra de 
US$4,532 bilhões. 

Mas para a pequena Holanda, com pouco mais 
de 15 milhões de habitantes, também nossas expor-
tações renderam no ano passado a milionária cifra 
de US$4,245 bilhões, quase o equivalente ao que ex-
portamos para a China comunista, segundo dados do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (SECEX). 

Pode-se argumentar que para Taiwan o Brasil ex-
portou em 2003 “apenas” US$645 milhões, mas essa 
é uma quantia bem superior à que exportamos para 
países praticamente com o mesmo número de habitan-
tes de Taiwan, como o nosso vizinho Peru, para onde 
as exportações brasileiras em 2003 não ultrapassa-
ram a cifra de US$488 milhões, e um pouco inferior 
ao que exportamos para o Canadá, US$977 milhões 
em 2003. Taiwan foi o quarto maior país comprador de 
soja brasileira em 2003.

Democracia. Não podemos esquecer que na es-
fera do desenvolvimento político Taiwan se converteu 
em uma democracia livre e vibrante. O Governo revo-
gou a lei marcial em 1987 e empreendeu uma série de 
reformas políticas para expandir o processo democrá-
tico. Em 1996, o povo de Taiwan realizou sua primeira 
eleição direta. A eleição presidencial de 2000 deu fim 
a 5 décadas de governo sob o comando do KMT (o 
antigo partido de Chiang Kai-shek) e transferiu paci-
ficamente o poder ao Partido Progressista Democrá-
tico. Em oposição, o avanço da democracia na China 
foi paralisado e o país segue com um regime ditatorial 
de partido único.

Mas todos sabemos que a transformação da 
República da China na Taiwan de hoje, da pobreza à 
prosperidade, do atraso à modernização, não ocor-
reu da noite para o dia. Tampouco seu sucesso veio 
como um maná caído do céu. Foi o resultado de um 
trabalho árduo do povo de Taiwan, que quer defender 
a todo custo o seu regime democrático e a liberdade 
de que usufrui.

O povo da China comunista merece dos brasi-
leiros todo o respeito, toda a admiração e todo o cari-
nho. Mas o caminho para o desenvolvimento firme de 
nossa Nação passa pelo contínuo aperfeiçoamento 
do processo democrático. A esta máxima também se 
apega o povo de Taiwan, que já experimenta índices 
invejáveis de prosperidade e crescimento econômico, 
servindo de exemplo para outros países em desen-
volvimento.

Sr. Presidente, meu discurso é um desabafo con-
tra o silêncio. Todas as vezes em que falarem aqui 
em ação de governo contra a liberdade, que também 

façam um protesto contra a ação do Governo chinês, 
que diariamente mata pessoas.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – A 
Presidência convoca as Sras. e os Srs. Deputados para 
virem ao plenário para o processo de votação.

O SR. BETO ALBUQUERQUE – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. BETO ALBUQUERQUE (PSB-RS. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos-
taria de saudar o Relator, Deputado José Pimentel, que 
ao longo desta semana disse às Lideranças da base 
do Governo que, se houvesse unanimidade, aceitaria 
rever a emenda que estabelece aos Estados a facul-
dade de fixar o teto de salários, com base no Tribunal 
de Justiça do Estado.

Os Deputados Renato Casagrande, do PSDB; 
Renildo Calheiros, do PCdoB; Júlio Delgado, do PPS; 
José Borba, do PMDB; Pedro Henry, do PP; José Mú-
cio Monteiro, do PTB; Sarney Filho, do PV; e Sandro 
Mabel, do PL, subscreveram emenda que propunha 
a faculdade de os Estados fixarem o subteto, após 
dialogarem com várias entidades sindicais, como a 
UNAFISCO. 

Quero saudar todos os Líderes da base do Go-
verno por essa iniciativa. Ontem o Deputado Arlindo 
Chinaglia lembrou que, ao subscrever essa emenda, 
acatada pelo nobre e competente Relator José Pimen-
tel, busca-se não cometer injustiça contra categorias 
funcionais nos Estados. Caberá a cada Estado a fixa-
ção do subteto.

Por isso, em nome da base do Governo, quero 
saudá-los pela iniciativa unânime, pela compreensão do 
Relator, fazendo-se justiça aos servidores públicos nos 
Estados em relação à fixação do subteto e, acima de 
tudo, pelo papel que V.Exa. desempenha na Presidência 
da Câmara, ao fazer essa importante correção.

Muito obrigado.
A SRA. LUCI CHOINACKI – Sr. Presidente, peço 

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem. 

Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, este é um momento muito especial, quan-
do se vota a PEC paralela. O Relator José Pimentel 
conseguiu perceber a luta iniciada no último período, 
ao colocar em discussão que existe um trabalho invi-
sível que até agora não tinha sido reconhecido: o tra-
balho doméstico.

É um trabalho socialmente necessário, ninguém 
vive sem ele, porque dá sustento às famílias. Grande 
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maioria das mulheres ainda faz esse trabalho, porque, 
culturalmente, foi dito que isso é trabalho de mulher. E 
o que é trabalho de mulher se faz por generosidade, 
por obrigação, não tem custo, e até agora o Estado 
brasileiro não tinha reconhecido isso.

Começamos esse trabalho – em discussão com 
as donas de casa – para que o Estado brasileiro reco-
nhecesse e reparasse uma dívida social que tem para 
com as mulheres donas de casa.

O processo que se começa com essa PEC é o 
início do importante reconhecimento do trabalho do-
méstico, que aponta a necessidade de se regulamen-
tar e acabar com a cultura machista, que não admite 
que lavar pratos dá trabalho; que fazer comida dá tra-
balho, para quem nunca cozinhou. Cuidar de um filho 
dá trabalho. Por isso, precisamos, cada vez mais, ter 
políticas públicas que libertem as mulheres da escra-
vidão doméstica a que estamos submetidas.

Dizem que as mulheres não gostam de política 
ou de outros afazeres. Isso acontece porque foi cultu-
ralmente imposto e o Estado se negou a reconhecer 
e fazer o debate.

Este dia é muito importante para milhares de 
trabalhadoras domésticas e donas de casa do Brasil, 
que começam a ser reconhecidas graças ao Governo 
Lula, à nossa luta e à visibilidade que adquirimos. No 
dia 10 de março, as mulheres vieram ao Congresso 
Nacional dizer ao Brasil que elas existem, e muito tra-
balham. E graças à Presidência desta Casa, Deputado 
João Paulo Cunha, fomos muito bem recebidas, o que 
jamais esqueceremos.

Estamos na luta para que, de fato, esse direito 
seja concedido, a começar pelas mais pobres, com a 
inclusão social. Essa também é uma reparação que 
faz o Estado brasileiro.

Sras. e Srs. Deputados, é essencial que V.Exas. 
venham votar importante e tão esperada matéria, que, 
se aprovada, iremos comemorar em vários cantos do 
Brasil.

Esperaremos a regulamentação do benefício da 
aposentadoria às donas de casa, que terão seu trabalho 
reconhecido. Nós, mulheres, existimos, trabalhamos e 
contribuímos com a riqueza nacional.

O Congresso Nacional está de parabéns! (Pal-
mas.)

O SR. INÁCIO ARRUDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, o Deputado José Pimentel, Relator 
da matéria, numa atitude de grande sensibilidade, de 

uma vez por todas, esclareceu a garantia de paridade 
para os servidores públicos de todo o Brasil, sejam da 
União, dos Estados ou dos Municípios.

As regras de transição adicionadas – tínhamos 
participação em pelo menos duas medidas – foram 
aperfeiçoadas no relatório de S.Exa., o que mostrou 
a atenção desta Casa em relação aos servidores, que 
participaram de um grande debate com o Deputado 
José Pimentel, do Partido dos Trabalhadores. 

O Relator contou com o apoio integral da ban-
cada do Partido Comunista do Brasil e teve uma das 
suas importantes emendas acolhida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há pou-
co ouvimos a nobre Deputada Luci Choinacki falar 
sobre as donas de casa, que passarão a ter o direito 
importantíssimo da aposentadoria. Aquelas famílias 
mais pobres, que moram nas periferias das grandes 
cidades ou no interior do nosso País, passarão a ter 
essa garantia.

Nosso partido fez questão de participar do debate, 
com o intuito de contribuir para aperfeiçoar e melhorar 
as garantias dos trabalhadores brasileiros.

Meu caro Deputado Jamil Murad, uma de nos-
sas emendas buscava acolher aquele que faz biscate 
e não pode contribuir como autônomo porque trabalha 
dia sim, dia não.

Esse trabalhador e essa trabalhadora terão ga-
rantidos sua aposentadoria, pois nossa emenda aca-
ba de ser acolhida no substitutivo do Deputado José 
Pimentel, ampliando o direito de aposentadoria para 
milhões de brasileiros. Esse o grande alcance do subs-
titutivo ora apresentado. 

Sentimo-nos mais do que confortados com esse 
substitutivo, que garante a paridade e uma regra de 
transição mais ajustada de acordo com o interesse de 
todo os servidores públicos da Nação. 

Era o que tinha a dizer. 
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE – Sr. Presiden-

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa. a palavra.
A SRA. MARIÂNGELA DUARTE (PT-SP. Pela 

ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, não 
foi comentado em nenhuma manifestação que recu-
peramos, no relatório do Deputado José Pimentel, a 
regra de transição para os educadores, para os pro-
fessores, seja da educação infantil, seja da educação 
fundamental, seja do ensino médio. 

Dessa forma, o educador, que começou a lecionar 
com 20 anos, com o fator de redução da idade, poderá 
se aposentar com 47 anos e meio, desde que esteja no 
magistério. Essa foi uma inestimável conquista. 
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Sr. Presidente, louvou-se o trabalho do Senado 
Federal, mas precisamos reconhecer que essas idéias 
nasceram na Câmara dos Deputados, que hoje, em 
uníssono, dá o exemplo de que corrige rumos e in-
justiças, inclusive porque todos os Deputados nutrem 
respeito por V.Exa., Líder democrático que conduz com 
paciência os rumos da Casa. 

A Câmara dos Deputados está de parabéns! O 
Congresso Nacional está de parabéns, porque soube 
respeitar os educadores do Brasil nessa PEC paralela, 
além de dar uma resposta aos servidores públicos sem 
os quais não se faz o Estado nem a República.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 

– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 

V.Exa a palavra.
Discurso do Sr. Deputado Antonio Carlos Men-

des Thame que, entregue à revisão do orador, será 
posteriormente publicado.

A SRA. JANDIRA FEGHALI – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

A SRA. JANDIRA FEGHALI (PCdoB-RJ. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, ressalto a necessidade de que todos 
os Deputados que se encontram na Casa venham a 
plenário votar, para não haver o risco de, encerrado o 
processo de votação, não se configurar o número de 
votos indispensáveis à aprovação da PEC Paralela, 
tão almejada pelos servidores públicos.

Não votar o substitutivo do Deputado José Pimen-
tel significaria não proceder às correções possíveis, le-
vando-se em conta a correlação de forças existentes na 
recém-votada reforma da Previdência. Não teríamos, na 
Câmara dos Deputados, nenhuma outra possibilidade 
de garantir as conquistas obtidas na votação realizada 
no Senado Federal, até porque também naquela Casa 
houve polêmicas, principalmente em relação ao teto. 
Realmente, deveríamos restabelecer o teto aprovado 
na Câmara dos Deputados.

Portanto, essa votação é importante para que mi-
nimizemos os efeitos da reforma da Previdência aqui 
realizada – a famosa Emenda Constitucional nº 41.

Apesar disso, realço a existência, sobre a mesa, 
de importante destaque de autoria do PDT. Vários 
Deputados o assinam – os Deputados Inácio Arru-
da, Alice Portugal, Nelson Pellegrino, Walter Pinheiro, 
João Fontes, eu e tantos outros, e ele diz respeito ao 
item sobre o qual, no meu entendimento, o parecer do 
Deputado José Pimentel foi lacunoso – a recuperação 
da paridade para as pensionistas.

Na condição  de Presidente da Comissão da Mu-
lher, enfatizo o que disse a Deputada Luci Choinacki 
sobre a exigência de incorporação do trabalho da dona 
de casa ao Direito Previdenciário. Considero que se 
trata apenas da abertura do tema, uma vez que a in-
clusão se limitou a um salário mínimo. Entendo, porém, 
que o reconhecimento ao trabalho da dona de casa 
deve ultrapassar o benefício de um salário mínimo e 
que precisamos ampliá-lo.

Lembro também aos servidores públicos que no 
processo de construção da PEC Paralela foi incorpo-
rado algo muito importante: a aposentadoria especial 
para o servidor público. Hoje, certas condições nocivas 
que asseguram ao trabalhador do regime geral apo-
sentaria especial não são extensivas para o servidor 
público. Essa foi uma conquista importante, construída 
no processo de elaboração da PEC Paralela.

Sr. Presidente, queremos a votação do parecer, 
única possibilidade de, como já disse, procedermos a 
correções, ressalvados o destaque da paridade das 
pensionistas, e em agosto concluir a votação da ma-
téria.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO – Sr. Presi-
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ASSIS MIGUEL DO COUTO (PT-PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, co-
munico que um grupo de Parlamentares ligados à agri-
cultura familiar apresentou o PL nº 3.952, que define 
o que é agricultura familiar.

Temos na agricultura familiar 4,2 milhões de famí-
lias, 84% dos estabelecimentos rurais do País e 70% 
da mão-de-obra do campo encontra trabalho nessa 
área. A maior parte dos alimentos da mesa dos brasi-
leiros vem da agricultura familiar, responsável por 84% 
da mandioca, 67% do feijão, 58% dos suínos, 54% da 
bovinocultura de leite, 49% do milho, 40% das aves e 
ovos e 32% da soja produzida no País.

Finalizo, Sr. Presidente, manifestando desconten-
tamento com relação a recente matéria publicada pela 
revista Veja sobre a agricultura. Disse a revista que, 
quando assumiu a EMBRAPA, Clayton Campanhola 
definiu como prioridade número um a agricultura fa-
miliar e as centrais de reforma agrária, jogando para 
segundo plano o agronegócio.

Não é verdade. Os dados que citei mostram que a 
agricultura familiar também faz agronegócio no Brasil, 
que a agricultura familiar representa mais de 40% do 
produto interno bruto do setor primário. Querer sepa-
rar agronegócio da agricultura familiar é, no mínimo, 
um equívoco. Por isso, defendemos a atual política da 
EMBRAPA e o projeto de lei que ora apresentamos.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Esta 

Presidência comunica que recebeu a seguinte mensa-
gem do Sr. Presidente da República:

MENSAGEM Nº 385

Srs. Membros do Congresso Nacional, nos termos 
do art. 61 da Constituição, submeto à elevada delibe-
ração de V.Exas. o texto do projeto de lei que “Institui 
a Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC, 
e dá outras providências”.

Brasília, 7 de julho de 2004. – Luiz Inácio Lula 
da Silva.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN – Sr. Presidente, 
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo) – Tem V.Exa. 
a palavra.

O SR. TARCISIO ZIMMERMANN (PT-RS. Ques-
tão de ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Sras. e Srs. Deputados, peço atenção para esta questão 
de ordem que diz respeito à votação, realizada na noi-
te de ontem, do Projeto de Lei nº 2.109, de 1999, que 
dispõe sobre a constituição de patrimônio de afetação 
nas incorporações imobiliárias de que trata a Lei nº 
4.591, de 16 de dezembro de 1964, tendo apensados 
os PLs nº 3.751, de 2000, e 3.065, de 2004.

Na emissão do seu parecer, o nobre Deputado 
Ricardo Izar – e valho-me das notas taquigráficas – sa-
lienta que incluiu no art. 9º a previsão de que também 
os débitos trabalhistas deveriam ser honrados antes 
da continuação da obra que eventualmente estivesse 
envolvida em situação de falência e de retomada por 
parte dos mutuários.

Quero dizer, Sr. Presidente, que, na oportunidade, 
e à página 1.024 das notas taquigráficas, o Sr. Relator 
assim se manifesta:

“Após a falência da construtora, a comissão de 
representantes ficará encarregada de continuar a obra, 
mas também de pagar o débito existente”.

Diz ainda o Sr. Relator:
“No meu substitutivo, inclui o pagamento dos 

débitos tributários e previdenciários e também traba-
lhistas. Mas, infelizmente, na redação não consta a 
expressão ‘trabalhistas’, e gostaria de acrescentá-la, 
Sr. Presidente”.

E segue o parecer.
Posteriormente, diante da informação de que 

esse termo não constaria do parecer, levantei questão 
de ordem a V.Exa., que consultou o Sr. Relator, que, 
mais uma vez, reafirmou que no seu parecer constava 
a expressão “débitos trabalhistas”.

Na seqüência, V.Exa., para se precaver, alertou 
o Sr. Relator para o fato de que o termo não constava 

no parecer, e indagou: “As obrigações trabalhistas não 
estão inseridas. É para inserir?”

O Relator respondeu: “Exatamente”.
V.Exa. disse, então: “Entenda-se essa inserção 

como de concordância de todas as Lideranças”. E, 
em seguida, coloca a matéria em votação: “Os Srs. 
Deputados que aprovam permaneçam como se en-
contram”.

E o projeto foi aprovado.
Após a aprovação, houve questão de ordem in-

tempestiva do Deputado Celso Russomanno.
Digo a V.Exa. e aos Srs. Parlamentares que não 

apenas o Relator, na sua manifestação original, já se 
referira à inclusão da expressão “débitos trabalhistas”, 
como também, na seqüência, a votação foi plenamen-
te concluída, com o acordo de todas as Lideranças, 
havendo, posteriormente, questão de ordem fora do 
tempo.

Submeto, portanto, a V.Exa. esta questão de or-
dem e peço reconsideração.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – In-
formo aos Srs. Líderes e aos Srs. Deputados que o 
Deputado Tarcisio Zimmermann tem razão na sua 
questão de ordem.

Ontem à noite, no calor dos debates aqui trava-
dos, tenho a impressão de que não demos conta da 
relevância do tema, nem da razão que o Deputado tinha 
na ocasião – e continua tendo. Ou seja, em 2 momen-
tos, deveríamos incorporar a palavra “trabalhistas” ao 
artigo. O primeiro foi quando o Deputado Ricardo Izar, 
da tribuna, reconheceu que no parecer apresentado 
não constava essa palavra, mas ele a estava inserindo 
naquele momento. Se S.Exa., na apresentação do pa-
recer, disse que a tinha incorporado ao texto, aprovado 
o parecer, evidentemente o que expressou da tribuna 
também foi aprovado. 

O segundo motivo é que submeti aos Srs. Líde-
res. Quando o fiz, também ocorreu a aprovação dos 
Srs. Líderes. 

A reclamação do Deputado Celso Russomanno 
naquele momento foi extemporânea, e, portanto, não 
deveria ser acatada pela Mesa. 

Desta forma, solicito o apoio aos Srs. Líderes 
presentes no plenário para, de forma excepcional, 
acolher a questão de ordem do Deputado Tarcisio 
Zimmermann e incorporar a expressão “trabalhistas” 
a artigo do projeto ontem votado. 

Estou fazendo isso porque, de fato, o Plenário 
aprovou o parecer do qual constava essa palavra.

Encerro essa questão lendo o que disse o Depu-
tado Ricardo Izar:

“Após a falência da construtora, a co-
missão de representantes ficará encarregada 
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de continuar a obra, mas também de pagar 
o débito existente. No meu substitutivo, incluí 
o pagamento dos débitos tributários e previ-
denciários e também trabalhistas. Mas, infe-
lizmente, na redação não consta a expressão 
‘trabalhista, e gostaria de acrescentá-la, Sr. 
Presidente”..

Posteriormente, coloquei em votação a maté-
ria, com a expressão incluída pelo Deputado Ricardo 
Izar.

Desta forma, peço o apoio aos Srs. Deputados 
para incorporar essa palavra ao projeto que será en-
viado ao Senado Federal. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Há 
sobre a mesa e vai à publicação a seguinte:

REDAÇÃO FINAL RETIFICADA DO 
PROJETO DE LEI Nº 2.109-B, DE 1999

Dispõe sobre o patrimônio de afeta-
ção de incorporações imobiliárias, Letra de 
Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito Imo-
biliário, Cédula de Crédito Bancário, altera 
o Decreto-Lei n° 911, de 1º de outubro de 
1969, as Leis n° 4.591, de 16 de dezembro 
de 1964, n° 4.728, de 14 de julho de 1965, 
e n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I 
Do Regime Especial Tributário  

do Patrimônio de Afetação

Art. 1º Fica instituído o regime especial de tributa-
ção aplicável às incorporações imobiliárias, em caráter 
opcional e irretratável enquanto perdurarem direitos de 
crédito ou obrigações do incorporador junto aos adqui-
rentes dos imóveis que compõem a incorporação.

Art. 2º A opção pelo regime especial de tributação 
de que trata o art. 1º será efetivada quando atendidos 
os seguintes requisitos:

I – entrega do termo de opção ao regime 
especial de tributação na unidade competente 
da Secretaria da Receita Federal, conforme 
regulamentação a ser estabelecida; e

II – afetação do terreno e das acessões 
objeto da incorporação imobiliária, conforme 
disposto nos arts. 31A a 31E da Lei nº 4.591, 
de 16 de dezembro de 1964.

Art. 3º O terreno e as acessões objeto da in-
corporação imobiliária sujeitas ao regime especial 
de tributação, bem como os demais bens e direitos a 
ela vinculados, não responderão por dívidas tributá-

rias da incorporadora relativas ao Imposto de Renda 
das Pessoas Jurídicas – IRPJ, à Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido – CSLL, à Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e à 
Contribuição para os Programas de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
– PIS/PASEP, exceto aquelas calculadas na forma do 
art. 4° sobre as receitas auferidas no âmbito da res-
pectiva incorporação.

Parágrafo único. O patrimônio da incorporadora 
responderá pelas dívidas tributárias da incorporação 
afetada. 

Art. 4º Para cada incorporação submetida ao 
regime especial de tributação, a incorporadora ficará 
sujeita ao pagamento equivalente a sete por cento da 
receita mensal recebida, o qual corresponderá ao pa-
gamento mensal unificado dos seguintes impostos e 
contribuições:

I – Imposto de Renda das Pessoas Ju-
rídicas – IRPJ;

II – Contribuição para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público – PIS-PASEP;

III – Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido – CSLL; e

IV – Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social – COFINS.

§ 1º Para fins do disposto no caput, considera-
se receita mensal a totalidade das receitas auferidas 
pela incorporadora na venda das unidades imobiliárias 
que compõem a incorporação, bem como as receitas 
financeiras e variações monetárias decorrentes desta 
operação.

§ 2º O pagamento dos tributos e contribuições 
na forma do disposto no caput somente poderá ser 
compensado, por espécie, com o montante devido pela 
incorporadora no mesmo período de apuração, até o 
limite desse montante.

§ 3º A parcela dos tributos, pagos na forma do 
caput, que não puderem ser compensados nos ter-
mos do § 2º será considerada definitiva, não gerando, 
em qualquer hipótese, direito a restituição ou ressar-
cimento, bem assim a compensação com o devido 
em relação a outros tributos da própria ou de outras 
incorporações ou pela incorporadora em outros perí-
odos de apuração.

§ 4º A opção pelo regime especial de tributação 
obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos, 
na forma do caput, a partir do mês da opção.

Art. 5º O pagamento unificado de impostos e 
contribuições efetuado na forma do art. 4º deverá ser 
feito até o décimo dia do mês subseqüente àquele em 
que houver sido auferida a receita.
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Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, 
a incorporadora deverá utilizar, no Documento de Ar-
recadação de Receitas Federais – DARF, o número 
específico de inscrição da incorporação no Cadastro 
Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ e código de 
arrecadação próprio. 

Art. 6º Os créditos tributários devidos pela incor-
poradora na forma do disposto no art. 4° não poderão 
ser objeto de parcelamento. 

Art. 7º O incorporador fica obrigado a manter es-
crituração contábil segregada para cada incorporação 
submetida ao regime especial de tributação.

Art. 8º Para fins de repartição de receita tribu-
tária e do disposto no § 2º do art. 4º, o percentual 
de sete por cento de que trata o caput do art. 4º será 
considerado:

I – três por cento como COFINS;
II – zero vírgula sessenta e cinco por cen-

to como Contribuição para o PIS/PASEP;
III – 2,2% (dois vírgula dois por cento) 

como IRPJ; e
IV – 1,15% (um vírgula quinze por cento) 

como CSLL.
Art. 9º Perde eficácia a deliberação pela continu-

ação da obra a que se refere o § 1º do art. 31F da Lei 
nº 4.591, de 1964, bem como os efeitos do regime de 
afetação instituídos por esta Lei, caso não se verifique 
o pagamento das obrigações tributárias, previdenciá-
rias e trabalhistas, vinculadas ao respectivo patrimônio 
de afetação, cujos fatos geradores tenham ocorrido 
até a data da decretação da falência, ou insolvência 
do incorporador, as quais deverão ser pagas pelos 
adquirentes em até um ano daquela deliberação, ou 
até a data da concessão do habite-se, se esta ocorrer 
em prazo inferior.

Art. 10. O disposto no art. 76 da Medida Provisória 
n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não se aplica 
ao patrimônio de afetação de incorporações imobiliá-
rias definido pela Lei n° 4.591, de 1964.

Art. 11. As contribuições para o PIS/PASEP e para 
a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas, inclusive 
por equiparação, de que trata o art. 31 da Lei n° 8.981, 
de 20 de janeiro de 1995, seguirão o mesmo regime 
de reconhecimento de receitas previsto na legislação 
do imposto de renda.

CAPÍTULO II 
Da Letra de Crédito Imobiliário

Art. 12. Os bancos comerciais, os bancos múlti-
plos com carteira de crédito imobiliário, a Caixa Eco-
nômica Federal, as sociedades de crédito imobiliário, 
as associações de poupança e empréstimo, as com-
panhias hipotecárias e demais espécies de instituições 

que, para as operações a que se refere este artigo, 
venham a ser expressamente autorizadas pelo Banco 
Central do Brasil, poderão emitir, independentemente 
de tradição efetiva, Letra de Crédito Imobiliário – LCI, 
lastreada por créditos imobiliários garantidos por hipo-
teca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel, confe-
rindo aos seus tomadores direito de crédito pelo valor 
nominal, juros e, se for o caso, atualização monetária 
nelas estipulados. 

§ 1º A LCI será emitida sob a forma nominativa, 
podendo ser transferível mediante endosso em preto, 
e conterá:

I – o nome da instituição emitente e as 
assinaturas de seus representantes; 

II – o número de ordem, o local e a data 
de emissão; 

III – a denominação “Letra de Crédito 
Imobiliário”; 

IV – o valor nominal e a data de venci-
mento; 

V – a forma, a periodicidade e o local de 
pagamento do principal, dos juros e, se for o 
caso, da atualização monetária; 

VI – os juros, fixos ou flutuantes, que 
poderão ser renegociáveis, a critério das par-
tes; 

VII – a identificação dos créditos caucio-
nados e seu valor; 

VIII – o nome do titular; e
IX – cláusula à ordem, se endossável. 

§ 2º A critério do credor, poderá ser dispensada 
a emissão de certificado, devendo a LCI sob a forma 
escritural ser registrada em sistemas de registro e li-
quidação financeira de títulos privados autorizados 
pelo Banco Central do Brasil.

Art. 13. A LCI poderá ser atualizada mensalmen-
te por índice de preços, desde que emitida com prazo 
mínimo de trinta e seis meses.

Parágrafo único. É vedado o pagamento dos va-
lores relativos à atualização monetária apropriados 
desde a emissão, quando ocorrer o resgate antecipa-
do, total ou parcial, em prazo inferior ao estabelecido 
neste artigo, da LCI emitida com previsão de atualiza-
ção mensal por índice de preços. 

Art. 14. A LCI poderá contar com garantia fide-
jussória adicional de instituição financeira. 

Art. 15. A LCI poderá ser garantida por um ou mais 
créditos imobiliários, mas a soma do principal das LCI 
emitidas não poderá exceder o valor total dos créditos 
imobiliários em poder da instituição emitente. 

§ 1º A LCI não poderá ter prazo de vencimento 
superior ao prazo de quaisquer dos créditos imobiliá-
rios que lhe servem de lastro. 
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§ 2º O crédito imobiliário caucionado poderá ser 
substituído por outro crédito da mesma natureza por 
iniciativa do emitente da LCI, nos casos de liquidação 
ou vencimento antecipados do crédito, ou por solicita-
ção justificada do credor da letra.

Art. 16. O endossante da LCI responderá pela 
veracidade do título, mas contra ele não será admitido 
direito de cobrança regressiva.

Art. 17. O Banco Central do Brasil poderá es-
tabelecer o prazo mínimo e outras condições para 
emissão e resgate de LCI, observado o disposto no 
art. 13 desta Lei.

CAPÍTULO III 
Da Cédula de Crédito Imobiliário

Art. 18. É instituída a Cédula de Crédito Imobiliário 
– CCI para representar créditos imobiliários.

§ 1º A CCI será emitida pelo credor do crédito 
imobiliário e poderá ser integral, quando representar 
a totalidade do crédito, ou fracionária, quando repre-
sentar parte dele, não podendo a soma das CCI fra-
cionárias emitidas em relação a cada crédito exceder 
o valor total do crédito que elas representam.

§ 2º As CCI fracionárias poderão ser emitidas si-
multaneamente ou não, a qualquer momento antes do 
vencimento do crédito que elas representam.

§ 3º A CCI poderá ser emitida com ou sem ga-
rantia, real ou fidejussória, sob a forma escritural ou 
cartular.

§ 4º A emissão da CCI sob a forma escritural far-
se-á mediante escritura pública ou instrumento particu-
lar, devendo esse instrumento permanecer custodiado 
em instituição financeira e registrado em sistemas de 
registro e liquidação financeira de títulos privados au-
torizados pelo Banco Central do Brasil.

§ 5º Sendo o crédito imobiliário garantido por di-
reito real, a emissão da CCI será averbada no Registro 
de Imóveis da situação do imóvel, na respectiva matrí-
cula, devendo dela constar, exclusivamente, o número, 
a série e a instituição custodiante.

§ 6º A averbação da emissão da CCI e o registro 
da garantia do crédito respectivo, quando solicitados 
simultaneamente, serão considerados como ato único 
para efeito de cobrança de emolumentos.

§ 7º A constrição judicial que recaia sobre crédi-
to representado por CCI será efetuada nos registros 
da instituição custodiante ou mediante apreensão da 
respectiva cártula.

§ 8º O credor da CCI deverá ser imediatamen-
te intimado de constrição judicial que recaia sobre a 
garantia real do crédito imobiliário representado por 
aquele título.

§ 9º No caso de CCI emitida sob a forma escritu-
ral, caberá à instituição custodiante identificar o credor, 
para o fim da intimação prevista no § 8º.

Art. 19. A CCI deverá conter:
I – a denominação “Cédula de Crédito 

Imobiliário”, quando emitida cartularmente; 
II – o nome, a qualificação e o endereço 

do credor e do devedor e, no caso de emissão 
escritural, também o do custodiante; 

III – a identificação do imóvel objeto do 
crédito imobiliário, com a indicação da respec-
tiva matrícula no Registro de Imóveis compe-
tente e do registro da constituição da garantia, 
se for o caso;

IV – a modalidade da garantia, se for o 
caso; 

V – o número e a série da cédula; 
VI – o valor do crédito que representa;
VII – a condição de integral ou fracionária 

e, nessa última hipótese, também a indicação 
da fração que representa; 

VIII – o prazo, a data de vencimento, o 
valor da prestação total, nela incluída as parce-
las de amortização e juros, as taxas, seguros e 
demais encargos contratuais de responsabili-
dade do devedor, a forma de reajuste e o valor 
das multas previstas contratualmente, com a 
indicação do local de pagamento; 

IX – o local e a data da emissão; 
X – a assinatura do credor, quando emi-

tida cartularmente;
XI – a autenticação pelo Oficial do Regis-

tro de Imóveis competente, no caso de contar 
com garantia real; e,

XII – cláusula à ordem, se endossável.
Art. 20. A CCI é título executivo extrajudicial, 

exigível pelo valor apurado de acordo com as cláu-
sulas e condições pactuadas no contrato que lhe deu 
origem.

Parágrafo único. O crédito representado pela CCI 
será exigível mediante ação de execução, ressalvadas 
as hipóteses em que a lei determine procedimento 
especial, judicial ou extrajudicial para satisfação do 
crédito e realização da garantia.

Art. 21. A emissão e a negociação de CCI inde-
pende de autorização do devedor do crédito imobiliário 
que ela representa.

Art. 22. A cessão do crédito representado por CCI 
poderá ser feita por meio de sistemas de registro e de 
liquidação financeira de títulos privados autorizados 
pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A cessão do crédito representado por CCI 
implica automática transmissão das respectivas garan-
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tias ao cessionário, sub-rogando-o em todos os direi-
tos representados pela cédula, ficando o cessionário, 
no caso de contrato de alienação fiduciária, investido 
na propriedade fiduciária.

§ 2º A cessão de crédito garantido por direito real, 
quando representado por CCI emitida sob a forma es-
critural, está dispensada de averbação no Registro de 
Imóveis, aplicando-se, no que esta Lei não contrarie, o 
disposto nos arts. 286 e seguintes da Lei n° 10.406, de 
10 de janeiro de 2002 – Código Civil Brasileiro.

Art. 23. A CCI, objeto de securitização nos ter-
mos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, será 
identificada no respectivo Termo de Securitização de 
Créditos, mediante indicação do seu valor, número, 
série e instituição custodiante, dispensada a enuncia-
ção das informações já constantes da Cédula ou do 
seu registro na instituição custodiante.

Parágrafo único. O regime fiduciário de que trata 
a Seção VI do Capítulo I da Lei nº 9.514, de 1997, no 
caso de emissão de Certificados de Recebíveis Imobi-
liários lastreados em créditos representados por CCI, 
será registrado na instituição custodiante, mencionan-
do o patrimônio separado a que estão afetadas, não 
se aplicando o disposto no parágrafo único do art. 10 
da mencionada Lei. 

Art. 24. O resgate da dívida representada pela 
CCI prova-se com a declaração de quitação, emitida 
pelo credor, ou, na falta desta, por outros meios ad-
mitidos em direito.

Art. 25. É vedada a averbação da emissão de 
CCI com garantia real quando houver prenotação ou 
registro de qualquer outro ônus real sobre os direitos 
imobiliários respectivos, inclusive penhora ou averba-
ção de qualquer mandado ou ação judicial.

CAPÍTULO IV 
Da Cédula de Crédito Bancário

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de 
crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor 
de instituição financeira ou de entidade a esta equi-
parada, representando promessa de pagamento em 
dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qual-
quer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Siste-
ma Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão 
da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição 
domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja 
sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de 
instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida 
em moeda estrangeira.

Art. 27. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser 
emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, ce-
dularmente constituída.

Parágrafo único. A garantia constituída será es-
pecificada na Cédula de Crédito Bancário, observadas 
as disposições deste Capítulo e, no que não forem 
com elas conflitantes, as da legislação comum ou es-
pecial aplicável.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título 
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, 
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, 
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de 
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados 
conforme previsto no § 2º.

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser 
pactuados:

I – os juros sobre a dívida, capitalizados 
ou não, os critérios de sua incidência e, se for 
o caso, a periodicidade de sua capitalização, 
bem como as despesas e os demais encargos 
decorrentes da obrigação;

II – os critérios de atualização monetá-
ria ou de variação cambial como permitido 
em lei;

III – os casos de ocorrência de mora e 
de incidência das multas e penalidades contra-
tuais, bem como as hipóteses de vencimento 
antecipado da dívida;

IV – os critérios de apuração e de ressar-
cimento, pelo emitente ou por terceiro garanti-
dor, das despesas de cobrança da dívida e dos 
honorários advocatícios, judiciais ou extraju-
diciais, sendo que os honorários advocatícios 
extrajudiciais não poderão superar o limite de 
dez por cento do valor total devido;

V – quando for o caso, a modalidade de 
garantia da dívida, sua extensão e as hipóte-
ses de substituição de tal garantia;

VI – as obrigações a serem cumpridas 
pelo credor;

VII – a obrigação do credor de emitir ex-
tratos da conta corrente ou planilhas de cál-
culo da dívida, ou de seu saldo devedor, de 
acordo com os critérios estabelecidos na pró-
pria Cédula de Crédito Bancário, observado o 
disposto no § 2º; e

VIII – outras condições de concessão 
do crédito, suas garantias ou liquidação, obri-
gações adicionais do emitente ou do terceiro 
garantidor da obrigação, desde que não con-
trariem as disposições desta Lei.

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor 
exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, represen-
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tado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo 
credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for 
o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, 
em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi ori-
ginalmente emitida, documentos esses que integrarão 
a Cédula, observado que:

I – os cálculos realizados deverão eviden-
ciar de modo claro, preciso e de fácil enten-
dimento e compreensão, o valor principal da 
dívida, seus encargos e despesas contratuais 
devidos, a parcela de juros e os critérios de 
sua incidência, a parcela de atualização mo-
netária ou cambial, a parcela correspondente 
a multas e demais penalidades contratuais, as 
despesas de cobrança e de honorários advo-
catícios devidos até a data do cálculo e, por 
fim, o valor total da dívida; e

II – a Cédula de Crédito Bancário re-
presentativa de dívida oriunda de contrato de 
abertura de crédito bancário em conta corrente 
será emitida pelo valor total do crédito posto à 
disposição do emitente, competindo ao credor, 
nos termos deste parágrafo, discriminar nos 
extratos da conta corrente ou nas planilhas 
de cálculo, que serão anexados à Cédula, as 
parcelas utilizadas do crédito aberto, os au-
mentos do limite do crédito inicialmente con-
cedido, as eventuais amortizações da dívida e 
a incidência dos encargos nos vários períodos 
de utilização do crédito aberto.

§ 3º O credor que, em ação judicial, cobrar o valor 
do crédito exeqüendo em desacordo com o expresso 
na Cédula de Crédito Bancário, fica obrigado a pagar 
ao devedor o dobro do cobrado a maior, que poderá 
ser compensado na própria ação, sem prejuízo da res-
ponsabilidade por perdas e danos.

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter 
os seguintes requisitos essenciais:

I – a denominação “Cédula de Crédito 
Bancário”;

II – a promessa do emitente de pagar a 
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no 
seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda 
de contrato de abertura de crédito bancário, a 
promessa do emitente de pagar a dívida em 
dinheiro, certa, líquida e exigível correspon-
dente ao crédito utilizado;

III – a data e o lugar do pagamento da 
dívida e, no caso de pagamento parcelado, as 
datas e os valores de cada prestação, ou os 
critérios para essa determinação;

IV – o nome da instituição credora, po-
dendo conter cláusula à ordem;

V – a data e o lugar de sua emissão; e
VI – a assinatura do emitente e, se for o 

caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou 
de seus respectivos mandatários.

§ 1º A Cédula de Crédito Bancário será transfe-
rível mediante endosso em preto, ao qual se aplica-
rão, no que couberem, as normas do direito cambiá-
rio, caso em que o endossatário, mesmo não sendo 
instituição financeira ou entidade a ela equiparada, 
poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, 
inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma 
pactuada na Cédula.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário será emitida 
por escrito, em tantas vias quantas forem as partes 
que nela intervierem, assinadas pelo emitente e pelo 
terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos 
mandatários, devendo cada parte receber uma via.

§ 3º Somente a via do credor será negociável, 
devendo constar nas demais vias a expressão “não 
negociável”.

§ 4º A Cédula de Crédito Bancário pode ser 
aditada, retificada e ratificada mediante documento 
escrito, datado, com os requisitos previstos no caput, 
passando esse documento a integrar a Cédula para 
todos os fins.

Art. 30. A constituição de garantia da obrigação 
representada pela Cédula de Crédito Bancário é disci-
plinada por esta Lei, sendo aplicáveis as disposições 
da legislação comum ou especial que não forem com 
ela conflitantes.

Art. 31. A garantia da Cédula de Crédito Bancário 
poderá ser fidejussória ou real, neste último caso cons-
tituída por bem patrimonial de qualquer espécie, dispo-
nível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, 
presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível 
ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente 
ou a terceiro garantidor da obrigação principal.

Art. 32. A constituição da garantia poderá ser feita 
na própria Cédula de Crédito Bancário ou em docu-
mento separado, neste caso fazendo-se, na Cédula, 
menção a tal circunstância.

Art. 33. O bem constitutivo da garantia deverá 
ser descrito e individualizado de modo que permita 
sua fácil identificação.

Parágrafo único. A descrição e individualização 
do bem constitutivo da garantia poderá ser substituí-
da pela remissão a documento ou certidão expedida 
por entidade competente, que integrará a Cédula de 
Crédito Bancário para todos os fins.

Art. 34. A garantia da obrigação abrangerá, além 
do bem principal constitutivo da garantia, todos os seus 
acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valori-
zações a qualquer título, frutos e qualquer bem vincu-
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lado ao bem principal por acessão física, intelectual, 
industrial ou natural.

§ 1º O credor poderá averbar, no órgão compe-
tente para o registro do bem constitutivo da garantia, a 
existência de qualquer outro bem por ela abrangido.

§ 2º Até a efetiva liquidação da obrigação garan-
tida, os bens abrangidos pela garantia não poderão, 
sem prévia autorização escrita do credor, ser alterados, 
retirados, deslocados ou destruídos, nem poderão ter 
sua destinação modificada, exceto quando a garantia 
for constituída por semoventes ou por veículos, au-
tomotores ou não, e a remoção ou o deslocamento 
desses bens for inerente à atividade do emitente da 
Cédula de Crédito Bancário, ou do terceiro prestador 
da garantia.

Art. 35. Os bens constitutivos de garantia pig-
noratícia ou objeto de alienação fiduciária poderão, 
a critério do credor, permanecer sob a posse direta 
do emitente ou do terceiro prestador da garantia, nos 
termos da cláusula de constituto possessório, caso 
em que as partes deverão especificar o local em que 
o bem será guardado e conservado até a efetiva liqui-
dação da obrigação garantida.

§ 1º O emitente e, se for o caso, o terceiro presta-
dor da garantia responderão solidariamente pela guarda 
e conservação do bem constitutivo da garantia.

§ 2º Quando a garantia for prestada por pessoa 
jurídica, esta indicará representantes para responder 
nos termos do § 1º.

Art. 36. O credor poderá exigir que o bem consti-
tutivo da garantia seja coberto por seguro até a efetiva 
liquidação da obrigação garantida, em que o credor 
será indicado como exclusivo beneficiário da apólice 
securitária e estará autorizado a receber a indenização 
para liquidar ou amortizar a obrigação garantida.

Art. 37. Se o bem constitutivo da garantia for de-
sapropriado, ou se for danificado ou perecer por fato 
imputável a terceiro, o credor sub-rogar-se-á no direito 
à indenização devida pelo expropriante ou pelo tercei-
ro causador do dano, até o montante necessário para 
liquidar ou amortizar a obrigação garantida.

Art. 38. Nos casos previstos nos arts. 36 e 37 
desta Lei, facultar-se-á ao credor exigir a substituição 
da garantia, ou o seu reforço, renunciando ao direito 
à percepção do valor relativo à indenização.

Art. 39. O credor poderá exigir a substituição ou 
o reforço da garantia, em caso de perda, deterioração 
ou diminuição de seu valor.

Parágrafo único. O credor notificará por escrito 
o emitente e, se for o caso, o terceiro garantidor, para 
que substituam ou reforcem a garantia no prazo de 
quinze dias, sob pena de vencimento antecipado da 
dívida garantida.

Art. 40. Nas operações de crédito rotativo, o limite 
de crédito concedido será recomposto, automaticamen-
te e durante o prazo de vigência da Cédula de Crédito 
Bancário, sempre que o devedor, não estando em mora 
ou inadimplente, amortizar ou liquidar a dívida.

Art. 41. A Cédula de Crédito Bancário poderá ser 
protestada por indicação, desde que o credor apresen-
te declaração de posse da sua única via negociável, 
inclusive no caso de protesto parcial.

Art. 42. A validade e eficácia da Cédula de Crédito 
Bancário não dependem de registro, mas as garantias 
reais, por ela constituídas, ficam sujeitas, para valer 
contra terceiros, aos registros ou averbações previstos 
na legislação aplicável, com as alterações introduzi-
das por esta Lei.

Art. 43. As instituições financeiras, nas condi-
ções estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacio-
nal, podem emitir título representativo das Cédulas de 
Crédito Bancário por elas mantidas em depósito, do 
qual constarão:

I – o local e a data da emissão;
II – o nome e a qualificação do deposi-

tante das Cédulas de Crédito Bancário;
III – a denominação “Certificado de Cé-

dulas de Crédito Bancário”;
IV – a especificação das cédulas depo-

sitadas, o nome dos seus emitentes, e o valor, 
o lugar e a data do pagamento do crédito por 
elas incorporado;

V – o nome da instituição emitente;
VI – a declaração de que a instituição 

financeira, na qualidade e com as responsa-
bilidades de depositária e mandatária do titu-
lar do certificado, promoverá a cobrança das 
Cédulas de Crédito Bancário, e de que as cé-
dulas depositadas, assim como o produto da 
cobrança do seu principal e encargos, somente 
serão entregues ao titular do certificado, contra 
apresentação deste;

VII – o lugar da entrega do objeto do 
depósito; e

VIII – a remuneração devida à instituição 
financeira pelo depósito das cédulas objeto da 
emissão do certificado, se convencionada.

§ 1º A instituição financeira responde pela ori-
gem e autenticidade das Cédulas de Crédito Bancário 
depositadas.

§ 2º Emitido o certificado, as Cédulas de Crédito 
Bancário e as importâncias recebidas pela instituição 
financeira a título de pagamento do principal e de en-
cargos não poderão ser objeto de penhora, arresto, 
seqüestro, busca e apreensão, ou qualquer outro emba-
raço que impeça a sua entrega ao titular do certificado, 
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mas este poderá ser objeto de penhora, ou de qualquer 
medida cautelar por obrigação do seu titular.

§ 3º O certificado poderá ser emitido sob a for-
ma escritural, sendo regido, no que for aplicável, pelo 
contido nos arts. 34 e 35 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976.

§ 4º O certificado poderá ser transferido mediante 
endosso ou termo de transferência, se escritural, de-
vendo, em qualquer caso, a transferência ser datada 
e assinada pelo seu titular ou mandatário com pode-
res especiais e averbada junto à instituição financeira 
emitente, no prazo máximo de dois dias.

§ 5º As despesas e os encargos decorrentes da 
transferência e averbação do certificado serão supor-
tados pelo endossatário ou cessionário, salvo conven-
ção em contrário.

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, 
no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação 
cambial, dispensado o protesto para garantir o direi-
to de cobrança contra endossantes, seus avalistas e 
terceiros garantidores.

Art. 45. Os títulos de crédito e direitos creditórios, 
representados sob a forma escritural ou física, que 
tenham sido objeto de desconto, poderão ser admi-
tidos a redesconto junto ao Banco Central do Brasil, 
observando-se as normas e instruções baixadas pelo 
Conselho Monetário Nacional.

§ 1º Os títulos de crédito e os direitos creditórios 
de que trata o caput considerar-se-ão transferidos, para 
fins de redesconto, à propriedade do Banco Central do 
Brasil, desde que inscritos em termo de tradição eletrô-
nico constante do Sistema de Informações do Banco 
Central – SISBACEN, ou, ainda, no termo de tradição 
previsto no § 1º do art. 5º do Decreto nº 21.499, de 9 
de junho de 1932, com a redação dada pelo art. 1º do 
Decreto nº 21.928, de 10 de outubro de 1932.

§ 2º Entendem-se inscritos nos termos de tradição 
referidos no § 1º os títulos de crédito e direitos credi-
tórios neles relacionados e descritos, observando-se 
os requisitos, os critérios e as formas estabelecidas 
pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 3º A inscrição produzirá os mesmos efeitos 
jurídicos do endosso, somente se aperfeiçoando com 
o recebimento, pela instituição financeira proponente 
do redesconto, de mensagem de aceitação do Banco 
Central do Brasil, ou, não sendo eletrônico o termo de 
tradição, após a assinatura das partes.

§ 4º Os títulos de crédito e documentos repre-
sentativos de direitos creditórios, inscritos nos termos 
de tradição, poderão, a critério do Banco Central do 
Brasil, permanecer na posse direta da instituição fi-
nanceira beneficiária do redesconto, que os guardará 
e conservará em depósito, devendo proceder, como 

comissária del credere, à sua cobrança judicial ou 
extrajudicial.

CAPÍTULO V 
Dos Contratos de Financiamento de Imóveis

Art. 46. Nos contratos de comercialização de 
imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos 
de arrendamento mercantil de imóveis, bem como nos 
títulos e valores mobiliários por eles originados, com 
prazo mínimo de trinta e seis meses, é admitida es-
tipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade 
mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou 
pelo índice de remuneração básica dos depósitos de 
poupança.

§ 1º É vedado o pagamento dos valores relati-
vos à atualização monetária apropriados nos títulos e 
valores mobiliários, quando ocorrer o resgate anteci-
pado, total ou parcial, em prazo inferior ao estabele-
cido no caput.

§ 2º Os títulos e valores mobiliários a que se refe-
re o caput serão cancelados pelo emitente na hipótese 
de resgate antecipado em que o prazo a decorrer for 
inferior a trinta e seis meses.

§ 3º Não se aplica o disposto no § 1º, no caso 
de quitação ou vencimento antecipados dos créditos 
imobiliários que lastreiem ou tenham originado a emis-
são dos títulos e valores mobiliários a que se refere 
o caput.

Art. 47. São nulos de pleno direito quaisquer ex-
pedientes que, de forma direta ou indireta, resultem 
em efeitos equivalentes à redução do prazo mínimo 
de que trata o caput do art. 46.

Parágrafo único. O Conselho Monetário Nacional 
poderá disciplinar o disposto neste artigo.

Art. 48. Fica vedada a celebração de contratos 
com cláusula de equivalência salarial ou de comprome-
timento de renda, bem como a inclusão de cláusulas 
desta espécie em contratos já firmados, mantidas, para 
os contratos firmados até a data de entrada em vigor 
da Medida Provisória nº 2.223, de 4 de setembro de 
2001, as disposições anteriormente vigentes.

Art. 49. No caso do não-pagamento tempestivo, 
pelo devedor, dos tributos e das taxas condominiais 
incidentes sobre o imóvel objeto do crédito imobiliário 
respectivo, bem como das parcelas mensais incon-
troversas de encargos estabelecidos no respectivo 
contrato e de quaisquer outros encargos que a lei 
imponha ao proprietário ou ao ocupante de imóvel, 
poderá o juiz, a requerimento do credor, determinar 
a cassação de medida liminar, de medida cautelar ou 
de antecipação dos efeitos da tutela que tenha inter-
ferido na eficácia de cláusulas do contrato de crédito 
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imobiliário correspondente ou suspendido encargos 
dele decorrentes.

Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por obje-
to obrigação decorrente de empréstimo, financiamento 
ou alienação imobiliários, o autor deverá discriminar 
na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 
aquelas que pretende controverter, quantificando o 
valor incontroverso, sob pena de inépcia.

§ 1º O valor incontroverso deverá continuar sendo 
pago no tempo e modo contratados.

§ 2º A exigibilidade do valor controvertido poderá 
ser suspensa mediante depósito do montante corres-
pondente, no tempo e modo contratados.

§ 3º Em havendo concordância do réu, o autor 
poderá efetuar o depósito de que trata o § 2º deste 
artigo, com remuneração e atualização nas mesmas 
condições aplicadas ao contrato:

I – na própria instituição financeira cre-
dora, oficial ou não; ou

II – em instituição financeira indicada pelo 
credor, oficial ou não, desde que estes tenham 
pactuado nesse sentido. 

§ 4º O juiz poderá dispensar o depósito de que 
trata o § 2º em caso de relevante razão de direito e risco 
de dano irreparável ao autor, por decisão fundamentada 
na qual serão detalhadas as razões jurídicas e fáticas 
da ilegitimidade da cobrança no caso concreto.

§ 5º É vedada a suspensão liminar da exigibili-
dade da obrigação principal sob a alegação de com-
pensação com valores pagos a maior, sem o depósito 
do valor integral desta.

Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Códi-
go Civil, as obrigações em geral também poderão ser 
garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciá-
ria de direitos creditórios decorrentes de contratos de 
alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios 
ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou 
promessa de venda de imóveis e por alienação fiduci-
ária de coisa imóvel.

Art. 52. Uma vez protocolizados todos os docu-
mentos necessários à averbação ou ao registro dos 
atos e dos títulos a que se referem esta Lei e a Lei nº 
9.514, de 1997, o oficial de Registro de Imóveis pro-
cederá ao registro ou à averbação, dentro do prazo 
de quinze dias.

CAPÍTULO VI  
Disposições Finais

Alterações da Lei de Incorporações

Art. 53. O Título II da Lei n° 4.591, de 16 de de-
zembro de 1964, passa a vigorar acrescido dos se-
guintes Capítulo e artigos:

“CAPÍTULO I-A. 
Do Patrimônio De Afetação

Art. 31A. A critério do incorporador, a incorpora-
ção poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo 
qual o terreno e as acessões objeto de incorporação 
imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela 
vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do 
incorporador e constituirão patrimônio de afetação, 
destinado à consecução da incorporação correspon-
dente e à entrega das unidades imobiliárias aos res-
pectivos adquirentes.

§ 1º O patrimônio de afetação não se comunica 
com os demais bens, direitos e obrigações do patrimô-
nio geral do incorporador ou de outros patrimônios de 
afetação por ele constituídos e só responde por dívidas 
e obrigações vinculadas à incorporação respectiva.

§ 2º O incorporador responde pelos prejuízos 
que causar ao patrimônio de afetação. 

§ 3º Os bens e direitos integrantes do patrimônio 
de afetação somente poderão ser objeto de garantia 
real em operação de crédito cujo produto seja integral-
mente destinado à consecução da edificação corres-
pondente e à entrega das unidades imobiliárias aos 
respectivos adquirentes. 

§ 4º No caso de cessão, plena ou fiduciária, de 
direitos creditórios oriundos da comercialização das 
unidades imobiliárias componentes da incorporação, 
o produto da cessão também passará a integrar o pa-
trimônio de afetação, observado o disposto no § 6º. 

§ 5º As quotas de construção correspondentes 
a acessões vinculadas a frações ideais serão pagas 
pelo incorporador até que a responsabilidade pela sua 
construção tenha sido assumida por terceiros, nos ter-
mos da parte final do § 6º do art. 35.

§ 6º Os recursos financeiros integrantes do patri-
mônio de afetação serão utilizados para pagamento ou 
reembolso das despesas inerentes à incorporação.

§ 7º O reembolso do preço de aquisição do terre-
no somente poderá ser feito quando da alienação das 
unidades autônomas, na proporção das respectivas 
frações ideais, considerando-se tão-somente os valo-
res efetivamente recebidos pela alienação.

§ 8º Excluem-se do patrimônio de afetação:
I – os recursos financeiros que excede-

rem a importância necessária à conclusão da 
obra (art. 44), considerando-se os valores a 
receber até sua conclusão e, bem assim, os 
recursos necessários à quitação de financia-
mento para a construção, se houver; e

II – o valor referente ao preço de aliena-
ção da fração ideal de terreno de cada unida-
de vendida, no caso de incorporação em que 
a construção seja contratada sob o regime 
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por empreitada (art. 55) ou por administração 
(art. 58).

§ 9º No caso de conjuntos de edificações de que 
trata o art. 8º, poderão ser constituídos patrimônios de 
afetação separados, tantos quantos forem os: 

I – subconjuntos de casas para as quais 
esteja prevista a mesma data de conclusão 
(art. 8º, alínea “a”); e

II – edifícios de dois ou mais pavimentos 
(art. 8º, alínea “b”).

§ 10. A constituição de patrimônios de afetação 
separados de que trata o § 9º deverá estar declarada 
no memorial de incorporação.

§ 11. Nas incorporações objeto de financiamento, 
a comercialização das unidades deverá contar com a 
anuência da instituição financiadora ou deverá ser a 
ela cientificada, conforme vier a ser estabelecido no 
contrato de financiamento.

§ 12. A contratação de financiamento e constitui-
ção de garantias, inclusive mediante transmissão, para 
o credor, da propriedade fiduciária sobre as unidades 
imobiliárias integrantes da incorporação, bem como a 
cessão, plena ou fiduciária, de direitos creditórios de-
correntes da comercialização dessas unidades, não 
implicam a transferência para o credor de nenhuma 
das obrigações ou responsabilidades do cedente, do 
incorporador ou do construtor, permanecendo estes 
como únicos responsáveis pelas obrigações e pelos 
deveres que lhes são imputáveis.

Art. 31B. Considera-se constituído o patrimônio 
de afetação mediante averbação, a qualquer tempo, 
no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo incor-
porador e, quando for o caso, também pelos titulares 
de direitos reais de aquisição sobre o terreno.

Parágrafo único. A averbação não será obstada 
pela existência de ônus reais que tenham sido cons-
tituídos sobre o imóvel objeto da incorporação para 
garantia do pagamento do preço de sua aquisição ou 
do cumprimento de obrigação de construir o empre-
endimento.

Art. 31C. A Comissão de Representantes e a ins-
tituição financiadora da construção poderão nomear, às 
suas expensas, pessoa física ou jurídica para fiscalizar 
e acompanhar o patrimônio de afetação.

§ 1º A nomeação a que se refere o caput não 
transfere para o nomeante qualquer responsabilida-
de pela qualidade da obra, pelo prazo de entrega do 
imóvel ou por qualquer outra obrigação decorrente da 
responsabilidade do incorporador ou do construtor, seja 
legal ou a oriunda dos contratos de alienação das uni-
dades imobiliárias, de construção e de outros contratos 
eventualmente vinculados à incorporação.

§ 2º A pessoa que, em decorrência do exercício 
da fiscalização de que trata o caput deste artigo, ob-
tiver acesso às informações comerciais, tributárias e 
de qualquer outra natureza referentes ao patrimônio 
afetado responderá pela falta de zelo, dedicação e si-
gilo destas informações.

§ 3º A pessoa nomeada pela instituição financia-
dora deverá fornecer cópia de seu relatório ou parecer 
à Comissão de Representantes, a requerimento desta, 
não constituindo esse fornecimento quebra de sigilo 
de que trata o § 2º deste artigo.

Art. 31D. Incumbe ao incorporador: 
I – promover todos os atos necessários 

à boa administração e à preservação do patri-
mônio de afetação, inclusive mediante adoção 
de medidas judiciais; 

II – manter apartados os bens e direitos 
objeto de cada incorporação; 

III – diligenciar a captação dos recursos 
necessários à incorporação e aplicá-los na for-
ma prevista nesta Lei, cuidando de preservar os 
recursos necessários à conclusão da obra;

IV – entregar à Comissão de Represen-
tantes, no mínimo a cada três meses, demons-
trativo do estado da obra e de sua corres-
pondência com o prazo pactuado ou com os 
recursos financeiros que integrem o patrimô-
nio de afetação recebidos no período, firma-
dos por profissionais habilitados, ressalvadas 
eventuais modificações sugeridas pelo incor-
porador e aprovadas pela Comissão de Re-
presentantes;

V – manter e movimentar os recursos fi-
nanceiros do patrimônio de afetação em con-
ta de depósito aberta especificamente para 
tal fim;

VI – entregar à Comissão de Represen-
tantes balancetes coincidentes com o trimestre 
civil, relativos a cada patrimônio de afetação;

VII – assegurar à pessoa nomeada nos 
termos do art. 31C, o livre acesso à obra, bem 
como aos livros, contratos, movimentação da 
conta de depósito exclusiva referida no inciso 
V deste artigo e quaisquer outros documentos 
relativos ao patrimônio de afetação; e

VIII – manter escrituração contábil com-
pleta, ainda que esteja desobrigado pela le-
gislação tributária.

Art. 31 E. O patrimônio de afetação extinguir-
se-á pela: 

I – averbação da construção, registro 
dos títulos de domínio ou de direito de aquisi-
ção em nome dos respectivos adquirentes e, 
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quando for o caso, extinção das obrigações do 
incorporador perante a instituição financiadora 
do empreendimento;

II – revogação em razão de denúncia da 
incorporação, depois de restituídas aos adqui-
rentes as quantias por eles pagas (art. 36), ou 
de outras hipóteses previstas em lei; e

III – liquidação deliberada pela assem-
bléia geral nos termos do art. 31-F, § 1º.

Art. 31F. Os efeitos da decretação da falência ou 
da insolvência civil do incorporador não atingem os 
patrimônios de afetação constituídos, não integrando 
a massa concursal o terreno, as acessões e demais 
bens, direitos creditórios, obrigações e encargos ob-
jeto da incorporação.

§ 1º Nos sessenta dias que se seguirem à de-
cretação da falência ou da insolvência civil do incorpo-
rador, o condomínio dos adquirentes, por convocação 
da sua Comissão de Representantes ou, na sua falta, 
de um sexto dos titulares de frações ideais, ou, ainda, 
por determinação do juiz prolator da decisão, realizará 
assembléia geral, na qual, por maioria simples, ratifi-
cará o mandato da Comissão de Representantes ou 
elegerá novos membros, e, em primeira convocação, 
por dois terços dos votos dos adquirentes ou, em se-
gunda convocação, pela maioria absoluta desses votos, 
instituirá o condomínio da construção, por instrumento 
público ou particular, e deliberará sobre os termos da 
continuação da obra ou da liquidação do patrimônio 
de afetação (art. 43, inciso III); havendo financiamento 
para construção, a convocação poderá ser feita pela 
instituição financiadora.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hi-
pótese de paralisação das obras prevista no art. 43, 
inciso VI.

§ 3º Na hipótese de que trata os §§ 1º e 2º, a Co-
missão de Representantes ficará investida de mandato 
irrevogável para firmar com os adquirentes das unida-
des autônomas o contrato definitivo a que estiverem 
obrigados o incorporador, o titular do domínio e o titular 
dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da incorpora-
ção em decorrência de contratos preliminares.

§ 4º O mandato a que se refere o § 3º será válido 
mesmo depois de concluída a obra.

§ 5º O mandato outorgado à Comissão de Re-
presentantes confere poderes para transmitir domínio, 
direito, posse e ação, manifestar a responsabilidade do 
alienante pela evicção e imitir os adquirentes na posse 
das unidades respectivas.

§ 6º Os contratos definitivos serão celebrados 
mesmo com os adquirentes que tenham obrigações a 
cumprir perante o incorporador ou a instituição finan-
ciadora, desde que comprovadamente adimplentes, 

situação em que a outorga do contrato fica condiciona-
da à constituição de garantia real sobre o imóvel, para 
assegurar o pagamento do débito remanescente.

§ 7º Ainda na hipótese dos §§ 1º e 2º, a Comis-
são de Representantes ficará investida de mandato 
irrevogável para, em nome dos adquirentes, e em cum-
primento da decisão da assembléia geral que delibe-
rar pela liquidação do patrimônio de afetação, efetivar 
a alienação do terreno e das acessões, transmitindo 
posse, direito, domínio e ação, manifestar a responsa-
bilidade pela evicção, imitir os futuros adquirentes na 
posse do terreno e das acessões. 

§ 8º Na hipótese do § 7º, será firmado o respec-
tivo contrato de venda, promessa de venda ou outra 
modalidade de contrato compatível com os direitos 
objeto da transmissão.

§ 9º A Comissão de Representantes cumprirá o 
mandato nos termos e nos limites estabelecidos pela 
deliberação da assembléia geral e prestará contas 
aos adquirentes, entregando-lhes o produto líquido da 
alienação, no prazo de cinco dias da data em que tiver 
recebido o preço ou cada parcela do preço.

§ 10. Os valores pertencentes aos adquirentes 
não localizados deverão ser depositados em Juízo pela 
Comissão de Representantes.

§ 11. Caso decidam pela continuação da obra, 
os adquirentes ficarão automaticamente sub-rogados 
nos direitos, nas obrigações e nos encargos relativos 
à incorporação, inclusive aqueles relativos ao contrato 
de financiamento da obra, se houver.

§ 12. Para os efeitos do § 11 deste artigo, cada 
adquirente responderá individualmente pelo saldo por-
ventura existente entre as receitas do empreendimento 
e o custo da conclusão da incorporação na proporção 
dos coeficientes de construção atribuíveis às respec-
tivas unidades, se outro critério de rateio não for deli-
berado em assembléia geral por dois terços dos votos 
dos adquirentes, observado o seguinte:

I – os saldos dos preços das frações ide-
ais e acessões integrantes da incorporação que 
não tenham sido pagos ao incorporador até a 
data da decretação da falência ou da insolvên-
cia civil passarão a ser pagos à Comissão de 
Representantes, permanecendo o somatório 
desses recursos submetido à afetação, nos 
termos do art. 31A, até o limite necessário à 
conclusão da incorporação;

II – para cumprimento do seu encargo de 
administradora da incorporação, a Comissão 
de Representantes fica investida de mandato 
legal, em caráter irrevogável, para, em nome 
do incorporador ou do condomínio de cons-
trução, conforme o caso, receber as parcelas 
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do saldo do preço e dar quitação, bem como 
promover as medidas extrajudiciais ou judiciais 
necessárias a esse recebimento, praticando 
todos os atos relativos ao leilão de que trata o 
art. 63 ou os atos relativos à consolidação da 
propriedade e ao leilão de que tratam os arts. 
26 e 27 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 
1997, devendo realizar a garantia e aplicar na 
incorporação todo o produto do recebimento 
do saldo do preço e do leilão;

III – consideram-se receitas do empre-
endimento os valores das parcelas a receber, 
vincendas e vencidas e ainda não pagas, de 
cada adquirente, correspondentes ao preço 
de aquisição das respectivas unidades ou do 
preço de custeio de construção, bem como os 
recursos disponíveis afetados; e

IV – compreendem-se no custo de con-
clusão da incorporação todo o custeio da cons-
trução do edifício, e a averbação da construção 
das edificações para efeito de individualização 
e discriminação das unidades, nos termos do 
art. 44.

§ 13. Havendo saldo positivo entre as receitas da 
incorporação e o custo da conclusão da incorporação, o 
valor correspondente a esse saldo deverá ser entregue 
à massa falida pela Comissão de Representantes.

§ 14. Para assegurar as medidas necessárias ao 
prosseguimento das obras ou à liquidação do patrimô-
nio de afetação, a Comissão de Representantes, no 
prazo de sessenta dias, a contar da data de realização 
da assembléia geral de que trata o § 1º, promoverá, 
em leilão público, com observância dos critérios es-
tabelecidos pelo art. 63, a venda das frações ideais e 
respectivas acessões que, até a data da decretação 
da falência ou insolvência não tiverem sido alienadas 
pelo incorporador.

§ 15. Na hipótese de que trata o § 14, o arrema-
tante ficará sub-rogado, na proporção atribuível à fração 
e acessões adquiridas, nos direitos e nas obrigações 
relativas ao empreendimento, inclusive nas obriga-
ções de eventual financiamento, e, em se tratando da 
hipótese do art. 39 desta Lei, nas obrigações perante 
o proprietário do terreno. 

§ 16. Dos documentos para anúncio da venda 
de que trata o § 14 e, bem assim, o inciso III do art. 
43, constarão o valor das acessões não pagas pelo 
incorporador (art. 35, § 6º), e o preço da fração ideal 
do terreno e das acessões (arts. 40 e 41). 

§ 17. No processo de venda de que trata o § 14, 
serão asseguradas, sucessivamente, em igualdade de 
condições com terceiros: 

I – ao proprietário do terreno, nas hipóte-
ses em que este seja pessoa distinta da pessoa 
do incorporador, a preferência para aquisição 
das acessões vinculadas à fração objeto da 
venda, a ser exercida nas vinte e quatro horas 
seguintes à data designada para a venda; e

II – ao condomínio, caso não exercida a 
preferência de que trata o inciso I, ou caso não 
haja licitantes, a preferência para aquisição da 
fração ideal e acessões, desde que delibera-
da em assembléia geral, pelo voto da maioria 
simples dos adquirentes presentes, e exercida 
no prazo de quarenta e oito horas a contar da 
data designada para a venda. 

§ 18. Realizada a venda prevista no § 14, incum-
birá à Comissão de Representantes, sucessivamen-
te, nos cinco dias que se seguirem ao recebimento 
do preço:

I – pagar as obrigações trabalhistas, pre-
videnciárias e tributárias, vinculadas ao res-
pectivo patrimônio de afetação, observada a 
ordem de preferência prevista na legislação, 
em especial o disposto no art. 186 do Código 
Tributário Nacional;

II – reembolsar aos adquirentes as quan-
tias que tenham adiantado, com recursos pró-
prios, para pagamento das obrigações referi-
das no inciso I;

III – reembolsar à instituição financiadora 
a quantia que esta tiver entregue para a cons-
trução, salvo se outra forma for convencionada 
entre as partes interessadas;

IV – entregar ao condomínio o valor que 
este tiver desembolsado para construção das 
acessões de responsabilidade do incorporador 
(§ 6º do art. 35 e § 5º do art. 31A), na propor-
ção do valor obtido na venda;

V – entregar ao proprietário do terreno, 
nas hipóteses em que este seja pessoa distin-
ta da pessoa do incorporador, o valor apurado 
na venda, em proporção ao valor atribuído à 
fração ideal; e

VI – entregar à massa falida o saldo que 
porventura remanescer.

§ 19. O incorporador deve assegurar à pessoa 
nomeada nos termos do art. 31-C, o acesso a todas 
as informações necessárias à verificação do montante 
das obrigações referidas no § 12, inciso I, do art. 31-F 
vinculadas ao respectivo patrimônio de afetação.

§ 20. Ficam excluídas da responsabilidade dos 
adquirentes as obrigações relativas, de maneira dire-
ta ou indireta, ao imposto de renda e à contribuição 
social sobre o lucro, devidas pela pessoa jurídica do 
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incorporador, inclusive por equiparação, bem como as 
obrigações oriundas de outras atividades do incorpo-
rador não relacionadas diretamente com as incorpo-
rações objeto de afetação.” (NR)

Art. 54. A Lei n° 4.591, de 1964, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 32  .................................................
 ..............................................................

§ 2º Os contratos de compra e venda, promessa 
de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades 
autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, 
conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo 
direito a adjudicação compulsória perante o incorpo-
rador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de 
insolvência posterior ao término da obra.

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

“Art. 43  .................................................
 ..............................................................

VII – em caso de insolvência do in-
corporador que tiver optado pelo regime da 
afetação e não sendo possível à maioria 
prosseguir na construção, a assembléia ge-
ral poderá, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 
adquirentes, deliberar pela venda do terreno, 
das acessões e demais bens e direitos inte-
grantes do patrimônio de afetação, mediante 
leilão ou outra forma que estabelecer, distri-
buindo entre si, na proporção dos recursos 
que comprovadamente tiverem aportado, o 
resultado líquido da venda, depois de pagas 
as dívidas do patrimônio de afetação e de-
duzido e entregue ao proprietário do terreno 
a quantia que lhe couber, nos termos do art. 
40; não se obtendo, na venda, a reposição 
dos aportes efetivados pelos adquirentes, 
reajustada na forma da lei e de acordo com 
os critérios do contrato celebrado com o in-
corporador, os adquirentes serão credores 
privilegiados pelos valores da diferença não 
reembolsada, respondendo subsidiariamente 
os bens pessoais do incorporador.”(NR)

“Art. 50. Será designada no contrato de 
construção ou eleita em assembléia geral 
uma Comissão de Representantes compos-
ta de três membros, pelo menos, escolhidos 
entre os adquirentes, para representá-los 
perante o construtor ou, no caso do art. 43, 
ao incorporador, em tudo o que interessar 
ao bom andamento da incorporação, e, em 
especial, perante terceiros, para praticar os 
atos resultantes da aplicação dos arts. 31A 
a 31F. 

 ..............................................................
§ 2º A assembléia geral poderá, pela 

maioria absoluta dos votos dos adquirentes, 
alterar a composição da Comissão de Repre-
sentantes e revogar qualquer de suas decisões, 
ressalvados os direitos de terceiros quanto aos 
efeitos já produzidos.”

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

Alterações de Leis sobre Alienação Fiduciária
Art. 55. A Seção XIV da Lei n° 4.728, de 14 de 

julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção: 

“SEÇÃO XIV 
Alienação Fiduciária em Garantia no  

Âmbito do Mercado Financeiro e de Capitais

Art. 66B. O contrato de alienação fiduciária cele-
brado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, 
bem como em garantia de créditos fiscais e previden-
ciários, deverá conter, além dos requisitos definidos 
na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atu-
alização monetária, se houver, e as demais comissões 
e encargos.

§ 1º Se a coisa objeto de propriedade fiduciá-
ria não se identifica por números, marcas e sinais no 
contrato de alienação fiduciária, cabe ao proprietário 
fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da iden-
tificação dos bens do seu domínio que se encontram 
em poder do devedor.

§ 2º O devedor que alienar, ou der em garantia 
a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em 
garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, 2º, 
I, do Código Penal.

§ 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa 
fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas 
móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em 
que, salvo disposição em contrário, a posse direta e 
indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do 
título representativo do direito ou do crédito é atribuída 
ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora 
da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o 
bem objeto da propriedade fiduciária independente de 
leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial 
ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no 
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes 
da realização da garantia, entregando ao devedor o 
saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da 
operação realizada.

§ 4º No tocante à cessão fiduciária de direitos 
sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito apli-
ca-se, também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei nº 
9.514, de 20 de novembro de 1997.
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§ 5º Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão 
fiduciária de que trata esta lei os arts. 1.421, 1.425, 
1.426, 1.435 e 1.436 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-
neiro de 2002.

§ 6° Não se aplica à alienação fiduciária e à ces-
são fiduciária de que trata esta lei o disposto no art. 644 
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002.”(NR)

Art. 56. O Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 
1969, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º  ..................................................

§ 1º Cinco dias após executada a liminar 
mencionada no caput, consolidar-se-ão a pro-
priedade e a posse plena e exclusiva do bem 
no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 
repartições competentes, quando for o caso, 
expedir novo certificado de registro de pro-
priedade em nome do credor, ou de terceiro 
por ele indicado, livre do ônus da propriedade 
fiduciária. 

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiducian-
te poderá pagar a integralidade da dívida pen-
dente, segundo os valores apresentados pelo 
credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 
bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3º O devedor fiduciante apresentará 
resposta no prazo de quinze dias da execu-
ção da liminar. 

§ 4º A resposta poderá ser apresentada 
ainda que o devedor tenha se utilizado da fa-
culdade do § 2º caso entenda ter havido pa-
gamento a maior e desejar restituição.

§ 5º Da sentença cabe apelação apenas 
no efeito devolutivo. 

§ 6º Na sentença que decretar a impro-
cedência da ação de busca e apreensão, o juiz 
condenará o credor fiduciário ao pagamento 
de multa, em favor do devedor fiduciante, equi-
valente a cinqüenta por cento do valor origi-
nalmente financiado, devidamente atualizado, 
caso o bem já tenha sido alienado. 

§ 7º A multa mencionada no § 6º não 
exclui a responsabilidade do credor fiduciário 
por perdas e danos. 

§ 8º A busca e apreensão prevista no 
presente artigo constitui processo autônomo 
e independente de qualquer procedimento 
posterior.”

“Art. 8ºA. O procedimento judicial dispos-
to neste Decreto-Lei aplica-se exclusivamente 
às hipóteses da Seção XIV da Lei no 4.728, 

de 14 de julho de 1965, ou quando o ônus 
da propriedade fiduciária tiver sido constitu-
ído para fins de garantia de débito fiscal ou 
previdenciário.”(NR) 

Art. 57. A Lei nº 9.514, de 1997, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 5º ...................................................
 ..............................................................
§ 2º As operações de comercialização de 

imóveis, com pagamento parcelado, de arrenda-
mento mercantil de imóveis e de financiamento 
imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas 
mesmas condições permitidas para as entida-
des autorizadas a operar no SFI.”(NR)

“Art. 8º ...................................................
I – a identificação do devedor e o valor 

nominal de cada crédito que lastreie a emissão, 
com a individuação do imóvel a que esteja vin-
culado e a indicação do Cartório de Registro de 
Imóveis em que esteja registrado e respectiva 
matrícula, bem como a indicação do ato pelo 
qual o crédito foi cedido; ”(NR)

“Art. 16 ..................................................
 ..............................................................
§ 3º Os emolumentos devidos aos Car-

tórios de Registros de Imóveis para cance-
lamento do regime fiduciário e das garan-
tias reais existentes serão cobrados como ato 
único.”(NR)

“Art. 22. .................................................
Parágrafo único. A alienação fiduciária 

poderá ter como objeto bens enfitêuticos, sen-
do também exigível o pagamento do laudêmio 
se houver a consolidação do domínio útil no 
fiduciário.”(NR)

“Art. 26. .................................................
 ..............................................................
§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 

1º sem a purgação da mora, o oficial do com-
petente Registro de Imóveis, certificando esse 
fato, promoverá a averbação, na matrícula do 
imóvel, da consolidação da propriedade em 
nome do fiduciário, à vista da prova do paga-
mento por este, do imposto de transmissão 
inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

§ 8º O fiduciante pode, com a anuência 
do fiduciário, dar seu direito eventual ao imó-
vel em pagamento da dívida, dispensados os 
procedimentos previstos no art. 27.”(NR)

“Art. 27. .................................................
 ..............................................................
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§ 7º Se o imóvel estiver locado, a locação 
poderá ser denunciada com o prazo de trinta 
dias para desocupação, salvo se tiver havido 
aquiescência por escrito do fiduciário, devendo 
a denúncia ser realizada no prazo de noventa 
dias a contar da data da consolidação da pro-
priedade no fiduciário, devendo essa condição 
constar expressamente em cláusula contratual 
específica, destacando-se das demais por sua 
apresentação gráfica.

§ 8º Responde o fiduciante pelo paga-
mento dos impostos, taxas, contribuições con-
dominiais e quaisquer outros encargos que re-
caiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja 
posse tenha sido transferida para o fiduciário, 
nos termos deste artigo, até a data em que o 
fiduciário vier a ser imitido na posse.”(NR)

“Art. 37A. O fiduciante pagará ao fidu-
ciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título 
de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou 
fração, valor correspondente a um por cento 
do valor a que se refere o inciso VI do art. 24, 
computado e exigível desde a data da aliena-
ção em leilão até a data em que o fiduciário, 
ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse 
do imóvel.” (NR)

“Art. 37B. Será considerada ineficaz, e 
sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus 
sucessores, a contratação ou a prorrogação 
de locação de imóvel alienado fiduciariamente 
por prazo superior a um ano sem concordância 
por escrito do fiduciário.”(NR)

“Art. 38. Os contratos de compra e ven-
da com financiamento e alienação fiduciária, 
de mútuo com alienação fiduciária, de arren-
damento mercantil, de cessão de crédito com 
garantia real poderão ser celebrados por ins-
trumento particular, a eles se atribuindo o ca-
ráter de escritura pública, para todos os fins 
de direito.” (NR)

Alterações no Código Civil

Art. 58. A Lei nº 10.406, de 2002, – Código Civil, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 819A. A fiança na locação de imóvel 
urbano, submete-se à disciplina e extensão 
temporal da lei específica, somente se apli-
cando as disposições deste Código naquilo 
que não for incompatível com a legislação 
especial .”

“Art. 1.331. ..............................................
 ................................................................

§ 3º A cada unidade imobiliária caberá, 
como parte inseparável, uma fração ideal no 
solo e nas outras partes comuns, que será iden-
tificada em forma decimal ou ordinária no instru-
mento de instituição do condomínio. ”(NR)

“Art.1.336....................... .......................
I – contribuir para as despesas do con-

domínio na proporção das suas frações ideais, 
salvo disposição em contrário na convenção;

 ..............................................................
§ 1º o condômino que não pagar a sua 

contribuição ficará sujeito aos juros moratórios 
convencionados, ou, não sendo previstos, o de 
um por cento ao mês, e multa sobre o débito 
aplicada progressiva e diariamente à taxa de 
0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia 
de atraso, até o limite estipulado pela Conven-
ção do Condomínio, não podendo ser superior 
a dez por cento. 

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

“Art. 1.351. Depende da aprovação de 
2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a 
alteração da convenção; a mudança da des-
tinação do edifício, ou da unidade imobiliária, 
depende da aprovação pela unanimidade dos 
condôminos.

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

“Art. 1.368A. As demais espécies de pro-
priedade fiduciária ou de titularidade fiduciária 
submetem-se à disciplina específica das res-
pectivas leis especiais, somente se aplicando 
as disposições deste Código naquilo que não 
for incompatível com a legislação especial.

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

“Art. 1.485. Mediante simples averbação, 
requerida por ambas as partes, poderá prorro-
gar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos, da data 
do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só 
poderá subsistir o contrato de hipoteca recons-
tituindo-se por novo título e novo registro; e, 
nesse caso, lhe será mantida a precedência, 
que então lhe competir.”(NR)

Alterações na Lei de Registros Públicos

Art. 59. A Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 
1973, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 167. ...............................................
 ..............................................................
II –  ........................................................
 ..............................................................

21) da cessão de crédito imobiliário.”
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“Art. 212. Se o registro ou a averbação for 
omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, 
a retificação será feita pelo Oficial do Regis-
tro de Imóveis competente, a requerimento 
do interessado, por meio do procedimento 
administrativo previsto no art. 213, facultado 
ao interessado requerer a retificação por meio 
de procedimento judicial.

Parágrafo único. A opção pelo procedimento ad-
ministrativo previsto no art. 213 não exclui a prestação 
jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada.

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a aver-
bação:

I – de ofício ou a requerimento do inte-
ressado nos casos de: 

a) omissão ou erro cometido na transposição de 
qualquer elemento do título; 

b) indicação ou atualização de confrontação; 
c) alteração de denominação de logradouro pú-

blico, comprovada por documento oficial; 
d) retificação que vise a indicação de rumos, ân-

gulos de deflexão ou inserção de coordenadas geore-
ferenciadas, em que não haja alteração das medidas 
perimetrais; 

e) alteração ou inserção que resulte de mero cál-
culo matemático feito a partir das medidas perimetrais 
constantes do registro; 

f) reprodução de descrição de linha divisória de 
imóvel confrontante que já tenha sido objeto de reti-
ficação.

g) inserção ou modificação dos dados de qualifi-
cação pessoal das partes, comprovada por documentos 
oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver 
necessidade de produção de outras provas; 

II – a requerimento do interessado, no 
caso de inserção ou alteração de medida pe-
rimetral de que resulte, ou não, alteração de 
área, instruído com planta e memorial descritivo 
assinado por profissional legalmente habilitado, 
com prova de anotação de responsabilidade 
técnica no competente Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetura – CREA, bem assim 
pelos confrontantes.

§ 1º Uma vez atendidos os requisitos de que trata 
o caput do art. 225, o oficial averbará a retificação.

§ 2º Se a planta não contiver a assinatura de al-
gum confrontante, este será notificado pelo oficial de 
Registro de Imóveis competente, a requerimento do 
interessado, para se manifestar em quinze dias, promo-
vendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, 
com aviso de recebimento, ou, ainda, por solicitação do 
oficial de Registro de Imóveis, pelo oficial de Registro 

de Títulos e Documentos da comarca da situação do 
imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. 

§ 3º A notificação será dirigida ao endereço do 
confrontante constante do Registro de Imóveis, poden-
do ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele 
fornecido pelo requerente; não sendo encontrado o 
confrontante ou estando em lugar incerto e não sa-
bido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado 
da diligência, promovendo-se a notificação do con-
frontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado 
no § 2°, publicado por duas vezes em jornal local de 
grande circulação. 

§ 4º Presumir-se-á a anuência do confrontante 
que deixar de apresentar impugnação no prazo da 
notificação.

§ 5º Findo o prazo sem impugnação, o oficial 
averbará a retificação requerida; se houver impugna-
ção fundamentada por parte de algum confrontante, o 
oficial intimará o requerente e o profissional que houver 
assinado a planta e o memorial a fim de que, no prazo 
de cinco dias, se manifestem sobre a impugnação.

§ 6º Havendo impugnação e se as partes não tive-
rem formalizado transação amigável para solucioná-la, 
o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que 
decidirá de plano ou após instrução sumária, salvo se 
a controvérsia versar sobre o direito de propriedade 
de alguma das partes, hipótese em que remeterá o 
interessado para as vias ordinárias.

§ 7º Pelo mesmo procedimento previsto neste ar-
tigo poderão ser apurados os remanescentes de áreas 
parcialmente alienadas, caso em que serão conside-
rados como confrontantes tão somente os confinantes 
das áreas remanescentes.

§ 8º As áreas públicas poderão ser demarcadas ou 
ter seus registros retificados pelo mesmo procedimento 
previsto neste artigo, desde que constem do registro 
ou sejam logradouros devidamente averbados.

§ 9º Independentemente de retificação, dois ou 
mais confrontantes poderão, por meio de escritura pú-
blica, alterar ou estabelecer as divisas entre si e, se 
houver transferência de área, com o recolhimento do 
devido imposto de transmissão e desde que preserva-
das, se rural o imóvel, a fração mínima de parcelamento 
e, quando urbano, a legislação urbanística.

§ 10. Entendem-se como confrontantes não só 
os proprietários dos imóveis contíguos mas, também, 
seus eventuais ocupantes.; o condomínio geral, de que 
tratam os arts. 1.314 e seguintes do Código Civil, será 
representado por qualquer dos condôminos e o condo-
mínio edilício, de que tratam os arts. 1.331 e seguintes 
do Código Civil, será representado, conforme o caso, 
pelo síndico ou pela comissão de representantes. 

§ 11. Independe de retificação:
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I – a regularização fundiária de interesse 
social realizada em Zonas Especiais de Inte-
resse Social, nos termos da Lei nº 10.257, de 
10 de julho de 2001, promovida por Município 
ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já es-
tiverem cadastrados individualmente ou com 
lançamento fiscal há mais de vinte anos;

II – a adequação da descrição de imóvel 
rural às exigências dos arts. 176, §§ 3º e 4º, e 
225, § 3º, desta Lei.

§ 12. Poderá o oficial realizar diligências no imó-
vel para a constatação de sua situação em face dos 
confrontantes e localização na quadra.

§ 13. Não havendo dúvida quanto à identificação 
do imóvel, o título anterior à retificação poderá ser le-
vado a registro desde que requerido pelo adquirente, 
promovendo-se o registro em conformidade com a 
nova descrição.

§ 14. Verificado a qualquer tempo não serem ver-
dadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, 
responderão os requerentes e o profissional que o ela-
borou pelos prejuízos causados, independentemente 
das sanções disciplinares e penais.

§ 15. Não são devidos custas ou emolumentos 
notariais ou de registro decorrentes de regularização 
fundiária de interesse social a cargo da administra-
ção pública.

Art. 214. .................................................
§ 1º A nulidade será decretada depois de ouvi-

dos os atingidos.
§ 2º Da decisão tomada no caso do § 1º caberá 

apelação ou agravo conforme o caso.
§ 3º Se o juiz entender que a superveniência de 

novos registros poderá causar danos de difícil repara-
ção poderá determinar de ofício, a qualquer momento, 
ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrí-
cula do imóvel.

§ 4º Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá 
mais nela praticar qualquer ato, salvo com autoriza-
ção judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados 
a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo 
prorrogado até a solução do bloqueio.

§ 5º A nulidade não será decretada se atingir ter-
ceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições 
de usucapião do imóvel.”

Alteração na Lei do FGTS

Art. 60. O caput do art. 9º da Lei n° 8.036, de 
11 de maio de 1990, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 9º As aplicações com recursos do 
FGTS poderão ser realizadas diretamente 

pela Caixa Econômica Federal e pelos demais 
órgãos integrantes do Sistema Financeiro da 
Habitação – SFH, exclusivamente segundo 
critérios fixados pelo Conselho Curador do 
FGTS, em operações que preencham os se-
guintes requisitos:” (NR)

Alterações na Lei de Locações

Art. 61. A Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 32. .................................................  
Parágrafo único. Nos contratos firmados 

a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de 
preferência de que trata este artigo não al-
cançará também os casos de constituição da 
propriedade fiduciária e de perda da proprie-
dade ou venda por quaisquer formas de rea-
lização de garantia, inclusive mediante leilão 
extrajudicial, devendo essa condição constar 
expressamente em cláusula contratual es-
pecífica, destacando-se das demais por sua 
apresentação gráfica.”(NR)

“Art. 39. Salvo disposição contratual em 
contrário, qualquer das garantias se estende 
até a efetiva devolução do imóvel, mesmo nos 
casos de prorrogação legal. (NR)”

Alterações na Lei de Protesto de Títulos e  
Documentos de Dívida 

Art. 62. O art. 1º da Lei 9.492, de 10 de setem-
bro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte 
parágrafo único:

“Art. 1º  ..................................................
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, 

serão admitidos, além dos títulos ou documen-
tos de dívida cujo protesto esteja previsto em 
lei, os títulos executivos extrajudiciais, os títu-
los ou documentos cuja dívida esteja sujeita a 
cobrança pelo procedimento sumário, inclusive 
quando emitidos sob forma de documento ele-
trônico ou decorrentes de processo de conver-
são eletrônica, efetuada pelo credor mediante 
autorização expressa do devedor.”(NR)

Normas Complementares a esta Lei

Art. 63. Nas operações envolvendo recursos do 
Sistema Financeiro da Habitação e do Sistema Fi-
nanceiro Imobiliário, relacionadas com a moradia, é 
vedado cobrar do mutuário a elaboração de instru-
mento contratual particular, ainda que com força de 
escritura pública. 

Art. 64. Na produção imobiliária, seja por incor-
poração ou parcelamento do solo, em áreas urbanas 
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e de expansão urbana, não se aplicam os dispositivos 
da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.

Art. 65. O Conselho Monetário Nacional e a 
Secretaria da Receita Federal, no âmbito das suas 
respectivas atribuições, expedirão as instruções que 
se fizerem necessárias à execução das disposições 
desta Lei.

Vigência

Art. 66. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Revogações

Art. 67. Ficam revogadas as Medidas Provisórias 
n°s 2.160-25, de 23 de agosto de 2001, 2.221, de 4 
de setembro de 2001, e 2.223, de 4 de setembro de 
2001, e os arts. 66 e 66-A da Lei no 4.728, de 14 de 
julho de 1965.

Sala das Sessões, de julho de 2004. – Laura 
Carneiro – Relatora

O SR. ARLINDO CHINAGLIA – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. ARLINDO CHINAGLIA (PT-SP. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, quero 
cumprimentá-lo pelo encaminhamento para, a seguir, 
dizer que apóio integralmente sua decisão. 

Também congratulo o Deputado Tarcisio Zimmer-
mann, que, de forma atenta, na sessão de ontem e 
na de hoje, cumpriu um serviço em nome da Câmara 
dos Deputados.

O SR. INÁCIO ARRUDA – Sr. Presidente, peço 
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o PCdoB tam-
bém encarece que o pedido de V.Exa. seja aprovado 
por todos os Líderes, pela justeza da questão de ordem 
feita pelo Deputado Tarcisio Zimmermann.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA – Sr. Presiden-
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (PFL-BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nós, 
do PFL, entendemos a importância dos débitos tra-
balhistas, mas queremos que o Congresso Nacional 
tenha sempre zelo idêntico ao que teve em relação à 
Lei de Falências. 

Acaba de ser aprovada no Senado Federal uma 
Lei de Falências que evita o uso abusivo, por direto-
res e proprietários da empresa, de ações trabalhistas 
contra os mutuários.

Homem experiente, V.Exa., Sr. Presidente, e 
muitos advogados que aqui estão sabem que uma 
das coisas comuns nas falências é a família do in-
corporador, a família do proprietário ou a de dire-
tores, habilitar-se mediante ações milionárias que 
não são tipicamente trabalhistas. Se o texto ficar 
sem a limitação imposta pela Lei de Falências, po-
deremos inviabilizar a recuperação da incorporação 
pelos mutuários. 

Estamos tratando de 2 lados fracos: o trabalhador 
e o mutuário. Portanto, é preciso tomar muito cuidado. 
Sugiro que sejam limitados aos valores estabelecidos 
na Lei de Falências, valores que ainda vamos fixar, 
porque os que vêm do Senado Federal consideramos 
elevados. Os valores devem cobrir os créditos dos 
operários, mas não os dos diretores da empresa, res-
ponsáveis pela falência.

O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Tem 
V.Exa. a palavra.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PP-SP. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido 
Progressista não concorda – ontem, deixei isso bem 
claro – porque está se apenando o consumidor, que 
não tem de pagar a conta do falido. A massa falida é 
que tem de pagar a conta. 

O consumidor compra o imóvel, a empresa vai à 
falência, e ele é que tem de pagar os débitos trabalhis-
tas, previdenciários e tributários? Isso não é justo! 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Depu-
tado Celso Russomanno, a Presidência vai deferir 
a questão de ordem, determinando a aprovação do 
aprovado. Parece redundante, mas não é. Vou enviar 
ao Senado Federal o que foi aprovado. 

Houve um descuido da Mesa naquele momento, 
e estou corrigindo o erro. 

Recebo a reclamação de V.Exa., mas informo 
que o texto será enviado ao Senado Federal com a 
palavra “trabalhistas”.

Insisto: primeiro, o Relator declarou na tribuna 
que estava incluindo a expressão. Posteriormente, in-
daguei aos Srs. Líderes sobre a inclusão e todos con-
cordaram. Depois coloquei o projeto em votação, ele 
foi aprovado, e aí V.Exa. se manifestou. 

As notas taquigráficas são absolutamente trans-
parentes, Deputado Celso Russomanno.
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O SR. CELSO RUSSOMANNO – Sr. Presidente, 
eu estava pedindo ao Relator que me desse explica-
ções. Ontem, eu exercia a Liderança, porque o Depu-
tado Pedro Henry tinha viajado. V.Exa. cortou-me a 
palavra, não me deixou questionar aquela situação.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Aco-
lho como recurso a questão de V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Está 
encerrada a votação.

Vou proclamar o resultado:

VOTARAM:

Sim   375 
Não   5 
Abstenção 1
Total  381 

É Aprovado O Substitutivo Oferecido Pelo Rela-
tor Da Comissão Especial À Proposta De Emenda À 
Constituição Nº 227-b de 2004, ressalvados os des-
taques. (Palmas.) .

Ficam prejudicadas a proposição inicial (PEC 
227-B/04), as emendas a esta apresentadas na Co-
missão Especial e as proposições apensadas (PEC’s 
nºs 117-A/92, 99/95, 144/95, 154/95, 258/95, 268/95, 
326/96, 56/99, 122/95, 259/95, 379/96, 563/97, 476/97, 
631/98, 136-A/99, 153-A/99, 163/99, 363/01, 166/99, 
253/00, 457/01, 22/03, 36/03, 107/03 e 226/03), res-
salvados os destaques. 

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Proposição : PEC Nº 227/2004 – Substitutivo Da 
Comissão Especial 
Início Votação : 08/07/2004 13:12 
Fim Votação : 08/07/2004 14:06 
Presidiram a Votação: 
João Paulo Cunha 
Resultado da Votação 
Sim  375 
Não  5 
Abstenção 1 
Total da Votação 381 
Art. 171 
Total Quorum 382
Orientação 
PT – Sim 
PMDB – Sim 
PFL – Sim 
PP – Sim 
PTB – Sim 
PSDB – Sim 
PL/PSL – Sim 
PPS – Sim 

PSB – Sim 
PDT – Sim 
PCdoB – Sim 
PSC – Sim 
PV – Sim 
PRONA – Não 
MINORIA – Sim 
GOV. – Sim 
Partido Bloco Voto 

RORAIMA 

Almir Sá PL PL/PSL Sim 
Dr. Rodolfo Pereira PDT Sim 
Luciano Castro PL PL/PSL Sim 
Maria Helena PPS Sim 
Pastor Frankembergen PTB Sim 
Suely Campos PP Sim 
Total Roraima: 6 

AMAPÁ 

Antonio Nogueira PT Sim 
Coronel Alves PL PL/PSL Sim 
Dr. Benedito Dias PP Sim 
Eduardo Seabra PTB Sim 
Gervásio Oliveira PDT Sim 
Hélio Esteves PT Sim 
Total Amapá: 6 

PARÁ 

Anivaldo Vale PSDB Sim 
Ann Pontes PMDB Sim 
Asdrubal Bentes PMDB Sim 
Babá S.Part. Sim 
José Priante PMDB Sim 
Josué Bengtson PTB Sim 
Nicias Ribeiro PSDB Sim 
Nilson Pinto PSDB Sim 
Paulo Rocha PT Sim 
Raimundo Santos PL PL/PSL Sim 
Zé Geraldo PT Sim 
Zé Lima PP Sim 
Zenaldo Coutinho PSDB Sim 
Zequinha Marinho PSC Sim 
Total Pará: 14 

AMAZONAS 

Carlos Souza PP Sim 
Francisco Garcia PP Sim 
Lupércio Ramos PPS Sim 
Pauderney Avelino PFL Sim 
Silas Câmara PTB Sim 
Vanessa Grazziotin PCdoB Sim 
Total Amazonas: 6 
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RONDÔNIA 

Anselmo PT Sim 
Eduardo Valverde PT Sim 
Hamilton Casara PSB Sim 
Marinha Raupp PMDB Sim 
Miguel de Souza PL PL/PSL Sim 
Total Rondonia: 5 

ACRE 

Henrique Afonso PT Sim 
João Correia PMDB Abstenção 
João Tota PL PL/PSL Sim 
Júnior Betão PPS Sim 
Nilson Mourão PT Sim 
Perpétua Almeida PCdoB Sim 
Zico Bronzeado PT Sim 
Total Acre: 7 

TOCANTINS 

Eduardo Gomes PSDB Sim 
Homero Barreto PTB Sim 
Maurício Rabelo PL PL/PSL Sim 
Osvaldo Reis PMDB Sim 
Pastor Amarildo PSC Sim 
Total Tocantins: 5 

MARANHÃO 

Antonio Joaquim PP Sim 
César Bandeira PFL Sim 
Costa Ferreira PSC Sim 
Eliseu Moura PP Sim 
Gastão Vieira PMDB Sim 
João Castelo PSDB Sim 
Nice Lobão PFL Sim 
Pedro Fernandes PTB Sim 
Pedro Novais PMDB Sim 
Remi Trinta PL PL/PSL Sim 
Sarney Filho PV Sim 
Sebastião Madeira PSDB Sim 
Terezinha Fernandes PT Sim 
Wagner Lago PP Sim 
Total Maranhão: 14 

CEARÁ 

Ariosto Holanda PSDB Sim 
Bismarck Maia PSDB Sim 
Gonzaga Mota PSDB Sim 
Gorete Pereira PL PL/PSL Sim 
Inácio Arruda PCdoB Sim 
João Alfredo PT Sim 
José Linhares PP Sim 
José Pimentel PT Sim 
Leônidas Cristino PPS Sim 

Mauro Benevides PMDB Sim 
Moroni Torgan PFL Sim 
Pastor Pedro Ribeiro PMDB Sim 
Rommel Feijó PTB Sim 
Vicente Arruda PSDB Sim 
Zé Gerardo PMDB Sim 
Total Ceará: 15 

PIAUÍ 

Átila Lira PSDB Sim 
Júlio Cesar PFL Sim 
Marcelo Castro PMDB Sim 
Moraes Souza PMDB Sim 
Nazareno Fonteles PT Sim 
Total Piauí: 5 

RIO GRANDE DO NORTE 

Carlos Alberto Rosado PFL Sim 
Fátima Bezerra PT Sim 
Lavoisier Maia PSB Sim 
Nélio Dias PP Sim 
Sandra Rosado PMDB Sim 
Total Rio Grande do Norte: 5 

PARAÍBA 

Benjamin Maranhão PMDB Sim 
Carlos Dunga PTB Sim 
Damião Feliciano PMDB Sim 
Domiciano Cabral PSDB Sim 
Inaldo Leitão PL PL/PSL Sim 
Luiz Couto PT Sim 
Philemon Rodrigues PTB Sim 
Ricardo Rique PL PL/PSL Sim 
Wellington Roberto PL PL/PSL Sim 
Wilson Santiago PMDB Sim 
Total Paraíba: 10 

PERNAMBUCO 

André de Paula PFL Sim 
Fernando Ferro PT Sim 
Inocêncio Oliveira PFL Sim 
Joaquim Francisco PTB Sim 
Jorge Gomes PSB Sim 
José Chaves PTB Sim 
José Múcio Monteiro PTB Sim 
Luiz Piauhylino PTB Sim 
Marcos de Jesus PL PL/PSL Sim 
Maurício Rands PT Sim 
Pastor Francisco Olímpio PSB Sim 
Paulo Rubem Santiago PT Sim 
Pedro Corrêa PP Sim 
Raul Jungmann PPS Sim 
Renildo Calheiros PCdoB Sim 
Roberto Freire PPS Sim 
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Roberto Magalhães PTB Sim 
Severino Cavalcanti PP Sim 
Total Pernambuco: 18 

ALAGOAS 

Benedito de Lira PP Sim 
Helenildo Ribeiro PSDB Sim 
João Caldas PL PL/PSL Sim 
João Lyra PTB Sim 
José Thomaz Nonô PFL Sim 
Jurandir Boia PSB Sim 
Rogério Teófilo PPS Sim 
Total Alagoas: 7 

SERGIPE 

Bosco Costa PSDB Sim 
Cleonâncio Fonseca PP Sim 
Heleno Silva PL PL/PSL Sim 
Ivan Paixão PPS Sim 
João Fontes S.Part. Sim 
Jorge Alberto PMDB Sim 
José Carlos Machado PFL Sim 
Total Sergipe: 7 

BAHIA 

Alice Portugal PCdoB Sim 
Antonio Carlos Magalhães Neto PFL Sim 
Claudio Cajado PFL Sim 
Colbert Martins PPS Sim 
Coriolano Sales PFL Sim 
Daniel Almeida PCdoB Sim 
Edson Duarte PV Sim 
Félix Mendonça PFL Sim 
Fernando de Fabinho PFL Sim 
Geddel Vieira Lima PMDB Sim 
Guilherme Menezes PT Sim 
Jairo Carneiro PFL Sim 
João Almeida PSDB Sim 
João Leão PL PL/PSL Sim 
Jonival Lucas Junior PTB Sim 
José Carlos Aleluia PFL Sim 
José Carlos Araújo PFL Sim 
José Rocha PFL Sim 
Josias Gomes PT Sim 
Jutahy Junior PSDB Sim 
Luiz Alberto PT Sim 
Luiz Carreira PFL Sim 
Marcelo Guimarães Filho PFL Sim 
Mário Negromonte PP Sim 
Milton Barbosa PFL Sim 
Nelson Pellegrino PT Sim 
Pedro Irujo PL PL/PSL Sim 
Reginaldo Germano PP Sim 
Robério Nunes PFL Sim 

Severiano Alves PDT Sim 
Walter Pinheiro PT Sim 
Zelinda Novaes PFL Sim 
Zezéu Ribeiro PT Sim 
Total Bahia: 33 

MINAS GERAIS 

Aracely de Paula PL PL/PSL Sim 
Athos Avelino PPS Sim 
Bonifácio de Andrada PSDB Sim 
Cabo Júlio PSC Sim 
Carlos Mota PL PL/PSL Sim 
César Medeiros PT Sim 
Cleuber Carneiro PFL Sim 
Custódio Mattos PSDB Sim 
Dr. Francisco Gonçalves PTB Sim 
Edmar Moreira PL PL/PSL Sim 
Eduardo Barbosa PSDB Sim 
Eliseu Resende PFL Sim 
Gilmar Machado PT Sim 
Ivo José PT Sim 
Jaime Martins PL PL/PSL Sim 
João Magalhães PMDB Sim 
João Magno PT Sim 
João Paulo Gomes da Silva PL PL/PSL Sim 
José Militão PTB Sim 
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL Sim 
Júlio Delgado PPS Sim 
Leonardo Monteiro PT Sim 
Lincoln Portela PL PL/PSL Sim 
Márcio Reinaldo Moreira PP Sim 
Maria do Carmo Lara PT Sim 
Mário Assad Júnior PL PL/PSL Sim 
Mário Heringer PDT Sim 
Mauro Lopes PMDB Sim 
Odair PT Sim 
Odelmo Leão PP Sim 
Paulo Delgado PT Sim 
Rafael Guerra PSDB Sim 
Reginaldo Lopes PT Sim 
Romel Anizio PP Sim 
Romeu Queiroz PTB Sim 
Saraiva Felipe PMDB Sim 
Sérgio Miranda PCdoB Sim 
Silas Brasileiro PMDB Sim 
Virgílio Guimarães PT Sim 
Total Minas Gerais: 39 

ESPÍRITO SANTO 

Iriny Lopes PT Sim 
José Carlos Elias PTB Sim 
Manato PDT Sim 
Neucimar Fraga PL PL/PSL Sim 
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Nilton Baiano PP Sim 
Renato Casagrande PSB Sim 
Total Espírito Santo : 6 

RIO DE JANEIRO 

Alexandre Santos PP Sim 
Almerinda de Carvalho PMDB Sim 
Almir Moura PL PL/PSL Sim 
Bernardo Ariston PMDB Sim 
Carlos Nader PFL Sim 
Carlos Rodrigues PL PL/PSL Sim 
Carlos Santana PT Sim 
Chico Alencar PT Sim 
Dr. Heleno PP Sim 
Edson Ezequiel PMDB Sim 
Eduardo Paes PSDB Sim 
Elaine Costa PTB Sim 
Fernando Gabeira S.Part. Sim 
Jair Bolsonaro PTB Sim 
Jandira Feghali PCdoB Sim 
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL Sim 
José Divino PMDB Sim 
Josias Quintal PMDB Sim 
Juíza Denise Frossard PSDB Sim 
Julio Lopes PP Sim 
Laura Carneiro PFL Sim 
Leonardo Picciani PMDB Sim 
Lindberg Farias PT Sim 
Luiz Sérgio PT Sim 
Miro Teixeira PPS Sim 
Reinaldo Betão PL PL/PSL Sim 
Renato Cozzolino PSC Sim 
Rodrigo Maia PFL Sim 
Simão Sessim PP Sim 
Vieira Reis PMDB Sim 
Total Rio de Janeiro: 30 

SÃO PAULO 

Alberto Goldman PSDB Sim 
Amauri Gasques PL PL/PSL Sim 
Angela Guadagnin PT Sim 
Antonio Carlos Mendes Thame PSDB Sim 
Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim 
Arlindo Chinaglia PT Sim 
Arnaldo Faria de Sá PTB Não 
Carlos Sampaio PSDB Sim 
Celso Russomanno PP Sim 
Cláudio Magrão PPS Sim 
Corauci Sobrinho PFL Sim 
Devanir Ribeiro PT Sim 
Dimas Ramalho PPS Sim 
Dr. Evilásio PSB Sim 
Dr. Pinotti PFL Sim 

Durval Orlato PT Sim 
Edna Macedo PTB Sim 
Elimar Máximo Damasceno PRONA Não 
Enéas PRONA Não 
Gilberto Nascimento PMDB Sim 
Iara Bernardi PT Sim 
Ildeu Araujo PP Sim 
Ivan Valente PT Sim 
Jamil Murad PCdoB Sim 
Jefferson Campos PMDB Sim 
João Batista PFL Sim 
João Paulo Cunha PT Art. 17 
José Mentor PT Sim 
Jovino Cândido PV Sim 
Julio Semeghini PSDB Sim 
Luciano Zica PT Sim 
Luiz Antonio Fleury PTB Sim 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim 
Luiza Erundina PSB Sim 
Marcelo Ortiz PV Sim 
Mariângela Duarte PT Sim 
Medeiros PL PL/PSL Sim 
Milton Monti PL PL/PSL Sim 
Orlando Fantazzini PT Sim 
Paulo Kobayashi PSDB Sim 
Paulo Lima PMDB Sim 
Professor Irapuan Teixeira PP Sim 
Professor Luizinho PT Sim 
Ricardo Izar PTB Sim 
Roberto Gouveia PT Sim 
Robson Tuma PFL Sim 
Rubinelli PT Sim 
Salvador Zimbaldi PTB Sim 
Telma de Souza PT Sim 
Vadão Gomes PP Sim 
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL Sim 
Vicentinho PT Sim 
Wanderval Santos PL PL/PSL Sim 
Zarattini PT Sim 
Total São Paulo: 54 

MATO GROSSO 

Amador Tut PL PL/PSL Sim 
Carlos Abicalil PT Sim 
Celcita Pinheiro PFL Sim 
Pedro Henry PP Sim 
Thelma de Oliveira PSDB Sim 
Total Mato Grosso: 5 

DISTRITO FEDERAL 

Alberto Fraga PTB Sim 
José Roberto Arruda PFL Sim 
Maninha PT Sim 
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Sigmaringa Seixas PT Sim 
Tatico PTB Sim 
Wasny de Roure PT Sim 
Total Distrito Federal: 6 

GOIÁS 

Barbosa Neto PSB Sim 
Enio Tatico PTB Sim 
João Campos PSDB Sim 
Leandro Vilela PMDB Sim 
Leonardo Vilela PP Sim 
Luiz Bittencourt PMDB Sim 
Neyde Aparecida PT Sim 
Professora Raquel Teixeira PSDB Sim 
Ronaldo Caiado PFL Sim 
Rubens Otoni PT Sim 
Sandes Júnior PP Sim 
Sandro Mabel PL PL/PSL Sim 
Sergio Caiado PP Sim 
Vilmar Rocha PFL Sim 
Total Goiás: 14 

MATO GROSSO DO SUL 

Antônio Carlos Biffi PT Sim 
Antonio Cruz PTB Sim 
Geraldo Resende PPS Sim 
João Grandão PT Sim 
Nelson Trad PMDB Sim 
Waldemir Moka PMDB Sim 
Total Mato Grosso do Sul: 6 

PARANÁ 

Abelardo Lupion PFL Sim 
Affonso Camargo PSDB Sim 
Airton Roveda PMDB Sim 
Alex Canziani PTB Sim 
André Zacharow PP Sim 
Assis Miguel do Couto PT Sim 
Cezar Silvestri PPS Sim 
Colombo PT Sim 
Dra. Clair PT Sim 
Eduardo Sciarra PFL Sim 
Giacobo PL PL/PSL Sim 
Gustavo Fruet PMDB Sim 
Hermes Parcianello PMDB Sim 
Iris Simões PTB Sim 
Moacir Micheletto PMDB Sim 
Nelson Meurer PP Sim 
Odílio Balbinotti PMDB Sim 
Osmar Serraglio PMDB Sim 
Paulo Bernardo PT Sim 
Ricardo Barros PP Sim 
Selma Schons PT Sim 

Takayama PMDB Sim 
Total Paraná: 22 

SANTA CATARINA 

Adelor Vieira PMDB Sim 
Gervásio Silva PFL Sim 
Ivan Ranzolin PP Sim 
João Matos PMDB Sim 
João Pizzolatti PP Sim 
Jorge Boeira PT Sim 
Leodegar Tiscoski PP Sim 
Luci Choinacki PT Sim 
Mauro Passos PT Sim 
Paulo Afonso PMDB Sim 
Paulo Bauer PFL Sim 
Vignatti PT Sim 
Zonta PP Sim 
Total Santa Catarina: 13 

RIO GRANDE DO SUL 

Adão Pretto PT Sim 
Alceu Collares PDT Sim 
Ary Vanazzi PT Sim 
Augusto Nardes PP Sim 
Beto Albuquerque PSB Sim 
Darcísio Perondi PMDB Sim 
Eliseu Padilha PMDB Sim 
Érico Ribeiro PP Sim 
Francisco Appio PP Sim 
Francisco Turra PP Sim 
Henrique Fontana PT Sim 
José Ivo Sartori PMDB Sim 
Júlio Redecker PSDB Sim 
Maria do Rosário PT Sim 
Mendes Ribeiro Filho PMDB Não 
Milton Cardias PTB Sim 
Onyx Lorenzoni PFL Não 
Orlando Desconsi PT Sim 
Osvaldo Biolchi PMDB Sim 
Pastor Reinaldo PTB Sim 
Paulo Gouvêa PL PL/PSL Sim 
Paulo Pimenta PT Sim 
Tarcisio Zimmermann PT Sim 
Yeda Crusius PSDB Sim 
Total Rio Grande do Sul: 24 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Como 
tínhamos acordado antes da votação que haveria um 
prazo para recebimento de destaques, inclusive su-
pressivos, fica determinado que até as 17h de hoje a 
Secretaria-Geral da Mesa receberá os destaques. 
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O SR. ANTONIO CARLOS MENDES THAME 
– Sr. Presidente, peço a palavra para uma reclamação, 
com base no art. 96 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Da-
qui a pouco será iniciada sessão do Congresso Na-
cional. Como haverá o período destinado a Breves 
Comunicações, sugiro aos Srs. Deputados que apro-
veitem a sessão do Congresso Nacional para suas 
manifestações. 

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Es-
gotado o tempo regimental, vou encerrar a presente 
sessão. 

Antes, esta Presidência deseja a todos um bom 
recesso e boas campanhas. 

VI – ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – Com-
parecem Mais À Sessão Os Srs.:

RORAIMA

Suely Campos PP 
Total de Roraima: 1

AMAPÁ

Antonio Nogueira PT 
Gervásio Oliveira PDT 
Hélio Esteves PT 
Total de Amapá: 3

PARÁ

Anivaldo Vale PSDB 
Babá S.Part. 
José Priante PMDB 
Josué Bengtson PTB 
Nicias Ribeiro PSDB 
Raimundo Santos PL PL/PSL
Total de Pará: 6

AMAZONAS

Pauderney Avelino PFL 
Total de Amazonas 1

RONDÔNIA

Marinha Raupp PMDB 
Total de Rondônia: 1

ACRE

João Correia PMDB 
Júnior Betão PPS 
Ronivon Santiago PP 
Total de Acre: 3

MARANHÃO

Eliseu Moura PP 
João Castelo PSDB 
Nice Lobão PFL 
Sarney Filho PV 
Sebastião Madeira PSDB 
Total de Maranhão: 5

CEARÁ

Aníbal Gomes PMDB 
Total de Ceará: 1

PIAUÍ

Marcelo Castro PMDB 
Total de Piauí: 1

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado PFL 
Nélio Dias PP 
Total de Rio Grande do Norte: 2

PARAÍBA

Wilson Santiago PMDB 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Armando Monteiro PTB 
José Chaves PTB 
Raul Jungmann PPS 
Roberto Freire PPS 
Severino Cavalcanti PP 
Total de Pernambuco: 5

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB 
José Thomaz Nonô PFL 
Olavo Calheiros PMDB 
Total de Alagoas: 3

SERGIPE

José Carlos Machado PFL 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Claudio Cajado PFL 
Félix Mendonça PFL 
Guilherme Menezes PT 
Jonival Lucas Junior PTB 
José Carlos Aleluia PFL 
José Carlos Araújo PFL 
Mário Negromonte PP 
Reginaldo Germano PP 
Total de Bahia: 8
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MINAS GERAIS

Cabo Júlio PSC 
José Santana de Vasconcellos PL PL/PSL
Marcello Siqueira PMDB 
Mauro Lopes PMDB 
Paulo Delgado PT 
Reginaldo Lopes PT 
Romel Anizio PP 
Saraiva Felipe PMDB 
Total de Minas Gerais: 8

ESPÍRITO SANTO

Feu Rosa PP 
Iriny Lopes PT 
Neucimar Fraga PL PL/PSL
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos PP 
Bernardo Ariston PMDB 
Carlos Rodrigues PL PL/PSL
João Mendes de Jesus PSL PL/PSL
Juíza Denise Frossard PSDB 
Julio Lopes PP 
Laura Carneiro PFL 
Lindberg Farias PT 
Reinaldo Betão PL PL/PSL
Renato Cozzolino PSC 
Rodrigo Maia PFL 
Vieira Reis PMDB 
Total de Rio de Janeiro: 12

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB 
Carlos Sampaio PSDB 
Celso Russomanno PP 
Elimar Máximo Damasceno PRONA 
Enéas PRONA 
Gilberto Kassab PFL 
Ivan Valente PT 
Jovino Cândido PV 
Luiz Eduardo Greenhalgh PT 
Milton Monti PL PL/PSL
Orlando Fantazzini PT 
Paulo Lima PMDB 
Robson Tuma PFL 
Vadão Gomes PP 
Valdemar Costa Neto PL PL/PSL
Total de São Paulo: 15

MATO GROSSO

Pedro Henry PP 
Total de Mato Grosso: 1

DISTRITO FEDERAL

José Roberto Arruda PFL 
Maninha PT 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Luiz Bittencourt PMDB 
Rubens Otoni PT 
Sandro Mabel PL PL/PSL
Total de Goiás: 3

PARANÁ

Colombo PT 
Giacobo PL PL/PSL
Hermes Parcianello PMDB 
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Gervásio Silva PFL 
João Matos PMDB 
Total de Santa Catarina: 2

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes PP 
Darcísio Perondi PMDB 
Érico Ribeiro PP 
Osvaldo Biolchi PMDB 
Total de Rio Grande do Sul: 4

DEIXAM DE COMPARECER À SESSÃO 
OS SRS.:

RORAIMA

Alceste Almeida PMDB 
Francisco Rodrigues PFL 
Total de Roraima: 2

AMAPÁ

Davi Alcolumbre PDT 
Janete Capiberibe PSB 
Total de Amapá: 2

PARÁ

Jader Barbalho PMDB 
Wladimir Costa PMDB 
Total de Pará: 2

RONDÔNIA

Agnaldo Muniz PPS 
Confúcio Moura PMDB 
Nilton Capixaba PTB 
Total de Rondônia: 3

TOCANTINS

Darci Coelho PP 
Kátia Abreu PFL 
Total de Tocantins: 2
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MARANHÃO

Dr. Ribamar Alves PSB 
Luciano Leitoa PSB 
Paulo Marinho PL PL/PSL
Total de Maranhão: 3

CEARÁ

Almeida de Jesus PL PL/PSL
Antonio Cambraia PSDB 
Arnon Bezerra PTB 
Léo Alcântara PSDB 
Total de Ceará: 4

PIAUÍ

Ciro Nogueira PP 
Mussa Demes PFL 
Total de Piauí: 2

RIO GRANDE DO NORTE

Álvaro Dias PDT 
Henrique Eduardo Alves PMDB 
Ney Lopes PFL 
Total de Rio Grande do Norte: 3

PARAÍBA

Lúcia Braga PT 
Total de Paraíba: 1

PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota PSB 
Osvaldo Coelho PFL 
Ricardo Fiuza PP 
Total de Pernambuco: 3

SERGIPE

Jackson Barreto PTB 
Total de Sergipe: 1

BAHIA

Aroldo Cedraz PFL 
João Carlos Bacelar PFL 
Total de Bahia: 2

MINAS GERAIS

Anderson Adauto PL PL/PSL
Carlos Melles PFL 
Carlos Willian PSC 
Fernando Diniz PMDB 
Isaías Silvestre PSB 
Leonardo Mattos PV 
Narcio Rodrigues PSDB 
Osmânio Pereira PTB 
Roberto Brant PFL 
Vittorio Medioli PSDB 
Total de Minas Gerais: 10

ESPÍRITO SANTO

Marcelino Fraga PMDB 
Marcus Vicente PTB 
Rose de Freitas PMDB 
Total de Espírito Santo: 3

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso PSB 
André Luiz PMDB 
Antonio Carlos Biscaia PT 
Deley PV 
Paulo Feijó PSDB 
Roberto Jefferson PTB 
Sandro Matos PTB 
Total de Rio de Janeiro: 7

SÃO PAULO

Aloysio Nunes Ferreira PSDB 
Dr. Hélio PDT 
João Herrmann Neto PPS 
José Eduardo Cardozo PT 
Lobbe Neto PSDB 
Marcos Abramo PFL 
Nelson Marquezelli PTB 
Vanderlei Assis PP 
Vicente Cascione PTB 
Zulaiê Cobra PSDB 
Total de São Paulo: 10

MATO GROSSO

Lino Rossi PSDB 
Ricarte de Freitas PTB 
Total de Mato Grosso: 2

DISTRITO FEDERAL

José Rajão PSDB 
Osório Adriano PFL 
Total de Distrito Federal: 2

GOIÁS

Jovair Arantes PTB 
Pedro Chaves PMDB 
Total de Goiás: 2

PARANÁ

Dr. Rosinha PT 
José Janene PP 
Max Rosenmann PMDB 
Total de Paraná: 3

SANTA CATARINA

Carlito Merss PT 
Total de Santa Catarina:1
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RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB 
Enio Bacci PDT 
Luciana Genro S.Part. 
Luis Carlos Heinze PP 
Nelson Proença PPS 
Total de Rio Grande do Sul: 5

O SR. PRESIDENTE (João Paulo Cunha) – En-
cerro a sessão, convocando outra para amanhã, sex-
ta-feira, dia 9 às 9 horas.

AVISOS 
Proposição Em Fase De Recebimento De Emendas 

Ou Recursos

EMENDAS 

1. PROJETOS COM URGÊNCIA (Art. 64, § 2º da Cons-
tituição Federal)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS (Ato 
da Mesa nº 177, de 1989)

PROJETO DE LEI

Nº 3.884/04 (PODER EXECUTIVO) – Institui normas 
gerais de contratos para a constituição de consórcios 
públicos, bem como de contratos de programa para 
a prestação de serviços públicos por meio de gestão 
associada e dá outras providências. 
SOBRESTA A PAUTA EM: 07/09/04 (46º dia)
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS (Art. 
216, § 1º, do Regimento Interno da Câmara dos Depu-
tados)

Nº 161/04 (ANN PONTES) – Cria, no âmbito da Câmara 
dos Deputados, a Comissão dos Direitos da Criança, 
do Adolescente e da Juventude.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-04

II RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMIS-
SÃO – ART. 24, II, DO RI

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

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 
58, § 1º, DO RI

COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETO DE LEI

Nº 746-A/03 (WASNY DE ROURE) – Dispõe sobre a 
prioridade da ação civil pública.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 1.282-A/03 (INALDO LEITÃO) – Altera o disposto 
nos arts, 1.050 e 1.053 da Lei n0 5.869 de 11 de janeiro 
de 1973, que institui o Código de Processo Civil.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 1.641/03 (DR. RIBAMAR ALVES) – Altera dispo-
sitivos do art. 36 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional.
DECURSO: 1ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 3-8-04
1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON-
TRÁRIOS (Art. 133, DO RI)

PROJETOS DE LEI

Nº 879/99 (SERAFIM VENZON) – Altera o parágrafo 
único do art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 1.065/03 (WLADIMIR COSTA) – Declara São Se-
verino padroeiro dos Parlamentares. 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 1.095/03 (LINCOLN PORTELA) – Institui a aber-
tura de todas as escolas públicas da Federação aos 
sábados, domingos e feriados.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 1.101/03 (PAES LANDIM) – Dispõe sobre diplomas, 
certificados e registro para exercício de profissões re-
gulamentadas por lei. (E seu apensado: PL 1.346/03, 
do Dep. Pastor Reinaldo).
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 2.506/03 (ADELOR VIEIRA) – Institui na República 
Federativa do Brasil o dia 28 de junho como sendo o 
“Dia Nacional da Renovação Espiritual”.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 2.624/03 (VIEIRA REIS) – “Proíbe o funcionamento 
de sinalizadores sonoros de entrada e saída de gara-
gem durante o horário compreendido entre 22:00 às 
08:00 horas, em todo Território Nacional”.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04
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Nº 2.768/03 (MILTON MONTI) – Institui o dia Nacional 
do Servidor Público Municipal.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 3.027/04 (EDSON EZEQUIEL) “Estabelece prazo 
mínimo para a permanência de recursos financeiros ou 
monetários ingressados no País, e modifica dispositivo 
da Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962”.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 2.052/03 (NICE LOBÃO) – Dispõe sobre o forneci-
mento de colete a prova de balas para jornalistas.
DECURSO: 4ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 8-7-04

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO 
– ART 54, DO RI
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM 
APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 
144, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 
58, § 1º, DO RI
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART 58, § 3º, com-
binado com ART. 132, § 2º, DO RI
2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU OR-
ÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI

Nº 4.578/98 (DE VELASCO) – Estabelece a gratuida-
de da realização de exames de DNA para fins de re-
conhecimento de paternidade e maternidade. E seus 
apensados: PLs 143/99, Iara Bernardi; e 260/99, da 
Dep. Vanessa Grazziotin).
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 1.999/99 (PEDRO FERNANDES) – Cria o Programa 
de Desenvolvimento Sustentável da Região Nordeste 
– PRODEN, através da instalação de Áreas de Livre Co-
mércio – ALC na Região, e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 4.945/01 (PODER JUDICIÁRIO) – Institui a gratifi-
cação dos corregedores eleitorais.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 1.344/03 (OSMAR SERRAGLIO) – Altera a ementa 
e acrescenta inciso V ao art. 1º da Lei nº 8.989, de 24 
de fevereiro de 1995. 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 3.201/04 (NEY LOPES) – Dispõe sobre a isenção do 
imposto de renda, relativamente a pensões e proventos 

concedidos em decorrência de reforma ou falecimento 
de ex-combatente brasileiro na Segunda Guerra Mun-
dial, dando nova redação ao inciso XII do art. 6º da Lei 
nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

Nº 3.343/04 (RONALDO VASCONCELLOS) – Institui 
opção, para as pessoas jurídicas, entre os regimes de 
tributação cumulativo e não-cumulativo da contribuição 
para os Programas de Integração Social e de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP 
e da contribuição para financiamento da seguridade 
social – COFINS e dá outras providências. 
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDA-DE 
– ART. 164, § 1º, DO RI
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS 
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164, § 2º 
E § 3º, DO RI)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 
164, § 2º, DO RI

PROJETO DE LEI

Nº 6.834/02 (POMPEO DE MATTOS) – Dispõe sobre 
o acesso gratuito à justiça das pessoas portadoras de 
deficiência física.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 149/04 (JORGE ALBERTO) – Institui o Grupo Par-
lamentar Brasil – Romênia, e dá outras providências.
DECURSO: 2ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 2-8-04

ORADORES SORTEADOS PARA O GRANDE  
EXPEDIENTE DO MÊS DE JULHO DE 2004

Dia 9, 6ª-feira

10:00 PAES LANDIM (PTB – PI)
10:25 JOÃO CALDAS (PL – AL)

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I – COMISSÕES PERMANENTES 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABAS-
TECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-07-04 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

As Proposições Abaixo Somente Receberão Emendas 
Apresentadas Por Membros Desta Comissão 
PROJETO DE LEI Nº 2.938/04 – do Sr. Dr. Rosinha 
– que “altera dispositivos da Lei nº 7.802, de 11 de 
julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a expe-
rimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, 
o transporte, o armazenamento, a comercialização, 
a propaganda comercial, a utilização, a importação, 
a exportação, o destino final dos resíduos e embala-
gens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção 
e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e 
afins, e dá outras providências”.  Relator: Deputado 
SILAS BRASILEIRO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-07-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE-
BERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM-

BROS DESTA COMISSÃO 

Projeto De Lei Nº 2.717/03 – do Sr. Silas Brasileiro 
– que “dispõe sobre as Operações de Crédito Rural 
renegociadas ao ampara da Lei nº 9.138, de 29 de no-
vembro de 1995, da Lei nº 9.866, de 09 de novembro 
de 1999 e da Lei nº 10.437, de 25 de abril de 2002 e 
dá outras providências” 
RELATOR: Deputado LUIS CARLOS HEINZE. 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE 
CIDADANIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 12-7-2004) 

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

PROJETO DE LEI Nº 1.791/99 – do Sr. Eduardo Bar-
bosa – que “institui o Dia Nacional dos Surdos”. 
RELATORA: Deputada EDNA MACEDO. 

PROJETO DE LEI Nº 5.873/01 – da Sra. Telma de 
Souza – que “inscreve o nome de José Bonifácio de 
Andrada e Silva no Livro dos Heróis da Pátria”. 
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS. 

PROJETO DE LEI Nº 5.976/01 – do Sr. Nilson Mourão 
– que “acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT”. (Apensado: PL 7099/2002) 
RELATOR: Deputado MAURÍCIO RANDS. 

PROJETO DE LEI Nº 509/03 – do Sr. Carlos Souza 
– que “acrescenta inciso e parágrafo ao art. 14 da Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece 
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional””. 
RELATORA: Deputada IARA BERNARDI. 

PROJETO DE LEI Nº 1.241/03 – do Sr. Bassuma 
– que “determina que os estabelecimentos que ven-
dem combustíveis e GLP, diretamente ao consumidor 
exponham, detalhadamente, a composição do preço 
final do produto”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.195/04 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 44 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional”, com relação 
a processo seletivo de acesso a cursos superiores de 
graduação”. 
RELATOR: Deputado JUTAHY JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.516/04 – do Sr. Nelson Bornier 
– que “reduz alíquotas do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados – IPI incidentes sobre os produtos que 
menciona”. 
RELATOR: Deputado ILDEU ARAUJO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-07-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS 
DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade 
(art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 4.812/01 – do Senado Federal 
– Emilia Fernandes – (PLS 264/1999) – que “acres-
centa dispositivos à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-07-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade 
e Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 3.309/04 – do Sr. Eduardo Paes 
– que “altera dispositivos da Lei nº 9.099, de 26 de Se-
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tembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Espe-
ciais Cíveis e Criminais e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WAGNER LAGO. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-07-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE-
BERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM-

BROS DESTA COMISSÃO 

A – Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade 
(art. 54, I): 

PROJETO DE LEI Nº 2.971/00 – do Sr. Ronaldo Vas-
concellos – que “modifica a Lei nº 6.902, de 27 de 
abril de 1981”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL. 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 12-7-2004) 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE-
BERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM-

BROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 573/95 – do Sr. Júlio Redecker – que 
“dispõe sobre o certificado de garantia de quilometragem 
rodada de pneus novos para carros de passeio e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS MACHADO. 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 
DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-07-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE-
BERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM-

BROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 57/03 – do Sr. Wilson Santos – que 
“altera a redação do inciso II do § 3º do artigo 6º da Lei nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para considerar como 
descontinuidade do serviço a interrupção do fornecimento 
de água, energia elétrica e telefonia”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.721/03 – do Sr. Silas Brasileiro 
– que “dispõe sobre a rotulagem das embalagens de 
café comercializado no mercado brasileiro”. 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-07-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.574/03 – do Sr. Pastor Reinal-
do – que “dispõe sobre a instalação de equipamento 
eliminador de ar na tubulação do sistema de abaste-
cimento de água e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR. 

PROJETO DE LEI Nº 3.426/04 – do Sr. Rodrigo Maia 
– que “altera a Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, 
que “institui a Contribuição Provisória sobre Movi-
mentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira – CPMF, e dá outras 
providências”, para proibir a cobrança de taxa sobre 
a criação, manutenção e movimentação da conta in-
vestimento”. 
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.686/04 – do Sr. Roberto 
Gouveia – que “estabelece o Código Nacional de 
Direitos dos Usuários das Ações e dos Serviços de 
Saúde e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado PAULO LIMA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.715/04 – do Sr. Adelor Viei-
ra – que “dispõe sobre a permissão de acesso aos 
seus clientes, às cozinhas dos estabelecimentos 
fornecedores de refeições em todo Território Na-
cional”. 
RELATOR: Deputado JONIVAL LUCAS JUNIOR. 
DECURSO: 3ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 13-07-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE-
BERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM-

BROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.213/00 – do Sr. Bispo Rodri-
gues – que “acrescenta o art. 109-A à Lei nº 9.472, 
de 16 de julho de 1997”. (Apensados: PL 4003/2001, 
PL 4032/2001, PL 4027/2001, PL 4069/2001, PL 
4239/2001, PL 4272/2001, PL 4444/2001, PL 4638/2001, 
PL 4779/2001, PL 5415/2001, PL 6375/2002, PL 
6532/2002, PL 272/2003, PL 642/2003, PL 1177/2003, 
PL 6293/2002, PL 2767/2003, PL 3400/2004 e PL 
3830/2004) 
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT. 
DECURSO: 5ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 09-07-04 
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Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE  
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR 

MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 3.063/00 – do Sr. Darcísio Perondi 
– que “autoriza que a Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária crie um serviço 0800 destinado a ouvir as reclama-
ções, sugestões e denúncias dos consumidores de pro-
dutos registrados na Agência”. (Apensado: PL 1631/2003 
(Apensado: PL 2788/2003 (Apensado: PL 2826/2003))) 
RELATOR: Deputado CELSO RUSSOMANNO. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-07-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR  

MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.903/04 – do Sr. Gonzaga Pa-
triota – que “institui o Dia Nacional do Forrozeiro”. 
RELATOR: Deputado DOMICIANO CABRAL. 
DECURSO: 2ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 14-07-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE-
BERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEM-

BROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 4.403/01 – do Sr. Ivan Valente 
– que “dispõe sobre a autorização e o funcionamento 
de cursos superiores de Farmácia e/ou de Farmácia-
Bioquímica e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-07-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

A – Da Análise da Adequação Financeira e Or-
çamentária e do Mérito: 

PROJETO DE LEI Nº 2.904/04 – do Sr. Walter Pinhei-
ro – que “dispõe sobre o impedimento de repasses de 
verbas federais a Municípios que deixam de respeitar 
a legislação pertinente aos servidores públicos muni-
cipais no tocante a pagamento de vencimentos e de-
mais títulos de natureza salarial”. 
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.779/04 – do Sr. Tarcisio Zim-
mermann – que “dispõe sobre a gratuidade na apre-
sentação da Declaração Anual de Isento”. 
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULY. 

PROJETO DE LEI Nº 3.799/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “acrescenta inciso ao art. 1° da Lei nº 
10.179, de 6 de fevereiro de 2001”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO CUNHA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.823/04 – do Sr. Milton Cardias 
– que “altera a Lei nº 8.989, de 1995, com a redação 
dada pela Lei nº 10.754, de 2003, ao isentar do Imposto 
sobre Produtos Industrializados os veículos destinados a 
entidades religiosas, nas condições que estabelece”. 
RELATOR: Deputado WASNY DE ROURE. 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-07-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.721/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Institui o Programa de Educação Ambiental e 
dá outras providências.”” 
RELATOR: Deputado RONALDO VASCONCELLOS. 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM-
BATE AO CRIME ORGANIZADO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 12-7-2004) 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.803/04 – do Sr. Wilson Santos 
– que “modifica a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 
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2001, que instituiu o Fundo Nacional de Segurança 
Pública – FNSP”. 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR 

 MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 2.925/04 – do Sr. Alberto Fra-
ga – que “dispõe sobre as normas gerais de ensino 
nas instituições militares estaduais”. 
RELATOR: Deputado CABO JÚLIO. 

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-07-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 2.336/96 – do Sr. Fernando Ferro 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade da realização 
de avaliação periódica de saúde e análise laboratorial 
para trabalhadores expostos a produtos agrotóxicos, 
seus componentes e afins”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.340/00 – do Sr. Renato Silva 
– que “determina que a criação de novos cursos supe-
riores de direito dependerão de parecer da subseção 
da OAB, e de cursos de odontologia, medicina, psico-
logia e veterinária, de parecer da representação local 
dos respectivos conselhos regionais de classe, e dá 
outras providências”. (Apensados: PL 5263/2001, PL 
839/2003 e PL 1823/2003) 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 4.570/01 – do Sr. Dr. Hélio – que 
“altera a Lei nº 9.676, de 3 de junho de 1998, conce-
dendo direitos aos aposentados e pensionistas”. (Apen-
sado: PL 4844/2001) 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 2.343/03 – do Sr. André Luiz 
– que “dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar la-
vatório em lanchonetes, bares e similares”. 
RELATOR: Deputado AMAURI GASQUES. 

PROJETO DE LEI Nº 2.449/03 – do Sr. Rogério Silva 
– que “acrescenta os art. 79-A e 257-A à Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto 
da Criança e do Adolescente”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 2.905/04 – do Sr. Geddel Vieira 
Lima – que “dispõe sobre vagas do estacionamento 
destinadas a pessoas portadoras de necessidades 
especiais”. 
RELATORA: Deputada SANDRA ROSADO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.019/04 – do Sr. José Linhares 
– que “dispõe sobre a assinatura das carteiras pro-
fissionais dos trabalhadores rurais e dá outras provi-
dências” 
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.020/04 – do Sr. José Linhares 
– que “dispõe sobre a assinatura das carteiras pro-
fissionais dos trabalhadores rurais e dá outras provi-
dências”. 
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.142/04 – da Sra. Laura Carnei-
ro – que “assegura à mulher, na condição de chefe de 
família, o direito de aquisição de terras públicas”. 
RELATORA: Deputada LUCI CHOINACKI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.233/04 – do Sr. Confúcio Moura 
– que “dispõe sobre a destinação dos prêmios pres-
critos de concursos de prognósticos e dá outras pro-
vidências”. 
RELATOR: Deputado MILTON BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.235/04 – do Sr. Marcos de 
Jesus – que “dispõe sobre a criação de farmácias co-
munitárias e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.236/04 – do Sr. Pastor Francisco 
Olímpio – que “dá nova redação ao Inciso V do artigo 
3º da Lei nº 9.263, de 12 de dezembro de 1996”. 
RELATOR: Deputado DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.251/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade da veiculação 
de mensagens educativas destinadas à prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis e ao uso de en-
torpecentes, drogas em livros e cadernos escolares””. 
(Apensados: PL 3390/2004 e PL 3437/2004) 
RELATOR: Deputado DR. FRANCISCO GONÇAL-
VES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.254/04 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “acrescenta inciso ao art.2º da Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993”. 
RELATOR: Deputado ATHOS AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.255/04 – do Sr. Geraldo Resen-
de – que “acrescenta alínea “e” ao inciso I do artigo 6º 
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990”. 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.256/04 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “dispõe sobre a obrigatoriedade do aten-
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dimento fisioterapêutico pelas equipes do Programa 
de Saúde da Família”. 
RELATOR: Deputado ATHOS AVELINO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.257/04 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “acresce parágrafo ao artigo 3º da Lei nº 
8.142, de 28 de dezembro de 1990, a qual dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde e sobre as transferências intergover-
namentais de recursos financeiros na área da saúde 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO THADEU. 

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 DR. PINOTTI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.306/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Torna obrigatório em toda a rede pública de 
Ensino, a instalação de uma Unidade de Ensino Funda-
mental e Médio equipada e com professores especiali-
zados, para o ensino a deficientes visuais e auditivos, 
em cidades com mais 50.000 habitantes.”” 
RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA. 

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. 

PROJETO DE LEI Nº 3.354/04 – do Sr. Reinaldo Betão 
– que “dispõe sobre exame oftalmológico preventivo 
em crianças antes dos quatro anos de idade”. 
RELATOR: Deputado NEUCIMAR FRAGA. 

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 EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.406/04 – do Sr. Eduardo Valver-
de – que “modifica a Lei nº 9.711, de 20 de novembro 
de 1998, alterando o Art. 21 e incluindo o Art. 21-A”. 
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.422/04 – do Sr. Ricardo Izar 
– que “acrescenta parágrafos ao art. 1º da lei nº 6.686, 
de 11 de setembro de 1979, que “Dispõe sobre o exer-
cício da análise clínico-laboratorial.”” 

RELATOR: Deputado GUILHERME MENEZES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.448/04 – do Sr. Silas Câmara 
– que “assegura às pessoas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida percentual mínimo das 
unidades residenciais produzidas em programas ha-
bitacionais financiados com recursos públicos”. (Apen-
sado: PL 3775/2004) 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.467/04 – do Sr. Dr. Heleno – que 
“dispõe sobre a criação do Dia Nacional do Portador 
da Anemia Falciforme, a ser comemorado sempre no 
dia 08 de setembro”. 
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.471/04 – do Sr. Fernando Co-
ruja – que “dispoe sobre a notificação compulsória 
de casos de subnutrição ás autoridades da área da 
Saúde Pública”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.489/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “estabelece, no âmbito do SUS, a obrigato-
riedade da realização de exames de diagnóstico de 
catarata congênita em recém-nascidos e dá outras 
providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN. 
PROJETO DE LEI Nº 3.490/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “obriga a permanência de auxiliares de enferma-
gem em shopping centers para agilizar o atendimento 
de emergências”. 
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.510/04 – do Sr. Dr. Heleno – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia plástica re-
paradora de lábio leporino e de outras fissuras de face 
pela rede de unidades integrantes do Sistema Único 
de Saúde ( SUS ) e conveniados, bem como outros 
procedimentos no pós cirúrgico, para uma completa 
recuperação do paciente e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.546/04 – do Sr. Joaquim Fran-
cisco – que “dispõe sobre a inserção, no mercado de 
trabalho, dos jovens pertencentes a famílias cadastra-
das no Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº 
10.836, de 9 de janeiro de 2004”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.557/04 – do Sr. Dimas Rama-
lho – que “acrescenta artigo à Lei nº 7.853, de 24 de 
outubro de 1989, a qual dispõe sobre o apoio às pes-
soas portadoras de deficiência, sua integração social, 
sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 
Pessoa Portadora de Deficiência-Corde, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 
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pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 
define crimes, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado GERALDO RESENDE. 

PROJETO DE LEI Nº 3.586/04 – da Sra. Luciana Genro 
e outros – que “altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para vedar a fixação de teto financeiro para o 
pagamento de hospitais públicos ou de ensino”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.596/04 – do Sr. Dr. Heleno – que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos, 
bem como de todos os demais Estabelecimentos de 
Atenção à Saúde, exigirem a apresentação de Certi-
dão de Nascimento dos recém-nascidos quando da 
alta das gestantes, e dá outras providências”. 
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.597/04 – do Sr. Carlos Mota 
– que “acrescenta §§ 1º a 4º ao art. 32 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990”. 
RELATOR: Deputado JAMIL MURAD. 

PROJETO DE LEI Nº 3.599/04 – do Sr. Cezar Schirmer 
– que “institui regras para cancelamento de débitos 
previdenciários dos Aeroclubes”. 
RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.604/04 – do Sr. Celso Russo-
manno – que “altera a Lei nº 10.098, de 19 de dezem-
bro de 2000, que “estabelece normas gerais e critérios 
básicos de acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras 
providências”. 
RELATOR: Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ. 

PROJETO DE LEI Nº 3.619/04 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “altera a lei nº 10.836, de 09 de janeiro 
de 2004, que cria o Programa Bolsa Família”. 
RELATOR: Deputado DARCÍSIO PERONDI. 

PROJETO DE LEI Nº 3.624/04 – do Sr. Rafael Guer-
ra – (PL 73/1999) – que “dispõe sobre as condições 
para o credenciamento de escolas de medicina e para 
a autorização de funcionamento e credenciamento de 
cursos de medicina”. 
RELATORA: Deputada THELMA DE OLIVEIRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.630/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Define diretriz para a política de atenção inte-
gral aos portadores da doença de Alzheimer no âm-
bito do Sistema Único de Saúde – SUS – e dá outras 
providências.”” 
RELATOR: Deputado ROBERTO GOUVEIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.648/04 – do Sr. Geraldo Re-
sende – que “acrescenta artigo à Lei nº 9.049, de 18 
de maio de 1995, facultando a afixação na Cédula de 
Identidade do registro da deficiência física do surdo”. 

RELATOR: Deputado ELIMAR MÁXIMO DAMASCE-
NO. 

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 LAVOISIER MAIA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.658/04 – do Sr. Walter Fel-
dman – que “da nova redação ao art. 260 da Lei nº 
8.069 (ECA), de 13 de julho de 1990, acrescentan-
do incisos com alternativa para as pessoas físicas e 
jurídicas fazerem doações dedutíveis no imposto de 
renda, a projetos aprovados pelos Conselhos Munici-
pais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente”. 
RELATOR: Deputado RAFAEL GUERRA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.664/04 – do Sr. Luiz Carlos San-
tos – que “dispõe sobre concessão de desconto para 
aposentados e pensionistas registrarem seu imóvel”. 
RELATOR: Deputado WALTER FELDMAN. 

PROJETO DE LEI Nº 3.676/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a contratação de serviços de 
Prótese às pessoas carentes.”” 
RELATOR: Deputado BENJAMIN MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.709/04 – do Sr. Mendes Ribeiro 
Filho – que “altera o art. 6º da Lei nº 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, que dispõe sobre a Isenção do Impos-
to sobre Produtos Industrializados – IPI, na aquisição 
de automóveis para utilização no transporte autônomo 
de passageiros, bem como por pessoas portadoras de 
deficiência física, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado DURVAL ORLATO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.719/04 – do Sr. Welinton Fa-
gundes – que “estabelece a criação de delegacias de 
polícia especializadas no atendimento às pessoas 
idosas, nas cidades com população superior a cento 
e cinqüenta mil habitantes”. 
RELATOR: Deputado HOMERO BARRETO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.725/04 – do Sr. Elimar Máximo 
Damasceno – que “dispõe sobre o sepultamento e o 
assentamento do óbito em caso de perdas fetais”. 
RELATOR: Deputado MANATO. 

PROJETO DE LEI Nº 3.761/04 – do Sr. Wilson Santos 
– que “cria o Fundo Nacional de Prevenção e de Com-
bate ao Alcoolismo, e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado JOSÉ LINHARES. 

PROJETO DE LEI Nº 3.768/04 – do Sr. Celso Rus-
somanno – que “acrescenta dispositivos ao Art. 473 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto – lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
dispor sobre faltas do empregado em caso de enfer-
midade na família”. 
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RELATOR: Deputado CARLOS MOTA. 

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.”” 
RELATOR: Deputado HENRIQUE FONTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.778/04 – do Sr. Dr. Heleno 
– que “institui o Programa de Implantação de Centros 
de Detecção e Tratamento Gratuitos, nos hospitais 
públicos e conveniados pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS -, para os portadores da Anorexia Nervosa e 
dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado AMAURI GASQUES. 
DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-07-04 

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1º) 

PROJETO DE LEI Nº 3.355/04 – do Sr. Júlio Redecker 
– que “dispõe sobre a criação de programa de finan-
ciamento de próteses e equipamentos especiais para 
deficientes físicos”. 
RELATOR: Deputado EDUARDO BARBOSA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.520/04 – do Sr. Vanderlei Assis 
– que “altera o art. 162, Seção III, e o art. 168, Seção V, 
do Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do 
Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho 
e dá outras providências”. 
RELATOR: Deputado CARLOS MOTA. 

PROJETO DE LEI Nº 3.650/04 – do Sr. Durval Orlato 
– que “dispõe sobre a oferta de outras opções no com-
bate as Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST 
e AIDS além do uso dos preservativos, como forma 
de aumentar a eficiência dos métodos preventivos e 
resultados esperados”. 
RELATORA: Deputada ANGELA GUADAGNIN. 

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇO PÚBLICO 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 4ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 12-07-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE  
RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR 

 MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 943/03 – do Sr. Pedro Fernan-
des – que “dispõe sobre a obrigatoriedade de a frota 

oficial de veículos ser de fabricação nacional, e dá ou-
tras providências”. 
RELATOR: Deputado ISAÍAS SILVESTRE. 

PROJETO DE LEI Nº 2.893/04 – do Sr. Carlos Nader 
– que “”Dispõe sobre a obrigatoriedade de manuten-
ção de registros atualizados, na Internet, sobre o an-
damento das licitações na esfera federal .”” (Apensado: 
PL 3429/2004) 
RELATOR: Deputado ISAÍAS SILVESTRE. 

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES 

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE 
EMENDAS (5 SESSÕES) 

DECURSO: 1ª SESSÃO 
ÚLTIMA SESSÃO: 15-07-04 

Substitutivo (Art. 119, II e §1º) 

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBE-
RÃO EMENDAS APRESENTADAS POR  

MEMBROS DESTA COMISSÃO 

PROJETO DE LEI Nº 7.199/02 – do Senado Federal 
– MOZARILDO CAVALCANTI – (PLS 130/2001) – 
que “dispõe sobre o adicional tarifário para a suple-
mentação de linhas aéreas regionais”. (Apensado: PL 
2623/2000) 
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ. 

PROJETO DE LEI Nº 1.614/03 – do Sr. Rogério Silva 
– que “acrescenta parágrafo ao art. 133 da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado CARLOS SANTANA. 

PROJETO DE LEI Nº 1.927/03 – do Sr. Fernando de 
Fabinho – que “acrescenta dispositivo à Lei nº 10.336, 
de 19 de dezembro de 2001, para isentar as empresas 
de transporte coletivo urbano municipal e transporte 
coletivo urbano alternativo da Contribuição de Inter-
venção no Domínio Econômico – CIDE”. 
RELATOR: Deputado HUMBERTO MICHILES. 

PROJETO DE LEI Nº 1.993/03 – do Sr. Lobbe Neto 
– que “acrescenta os §§ 12 e 13 ao art. 159, da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997”. 
RELATOR: Deputado FRANCISCO APPIO. 

PROJETO DE LEI Nº 2.325/03 – do Sr. Pastor Reinal-
do – que “acrescenta inciso VI ao artigo 138 da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trân-
sito Brasileiro”. 
RELATOR: Deputado ROMEU QUEIROZ. 
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II – COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

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”.

AVISOS 

PROPOSIÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO  
DE EMENDAS A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA 

(DIA 12-7-2004) 

Proposta de Emenda à 
 Constituição (Art. 202, §3º) 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349/01 
– 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”. (Apensados: PEC 350/2001, 
PEC 352/2001, PEC 361/2001, PEC 390/2001, PEC 
403/2001 e PEC 39/2003) 
RELATOR: Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO. 

III – COORDENAÇÃO DE COMISSÕES 
 PERMANENTES 

ENCAMINHAMENTO DE MATÉRIA  
ÀS COMISSÕES 

EM 8-7-2004: 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática: 
PROJETO DE LEI Nº 3.861/2004 

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indús-
tria e Comércio: 
PROJETO DE LEI Nº 3.838/2004 

Comissão de Educação e Cultura: 
PROJETO DE LEI Nº 3.832/2004 
PROJETO DE LEI Nº 3.847/2004 

Comissão de Finanças e Tributação: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2004 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável: 
PROJETO DE LEI Nº 3.842/2004 

Comissão de Seguridade Social e Família: 
PROJETO DE LEI Nº 3.834/2004 

Comissão de Trabalho, de Administração e Servi-
ço Público: 
PROJETO DE LEI Nº 3.839/2004 
PROJETO DE LEI Nº 3.853/2004 
PROJETO DE LEI Nº 3.885/2004 

(Encerra-se a sessão às 14 horas e 9 
minutos.)

PARECERES

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 227-C, DE 2004 

(Do Senado Federal)

Altera os arts. 37, 40, 144, 194, 195 e 
201 da Constituição Federal, para dispor 
sobre a Previdência Social, e á outras pro-
vidências; tendo pareceres: da Comissão 
de Constituição e Justiça e de Redação, 
pela admissibilidade (relator: Dep. Maurício 
Rands); e do Relator da Comissão Especial, 
designado em Plenário, pela admissibilida-
de das emendas de nºs 01 a 45, apresenta-
das esta, e das de nºs 01 a 20, apresenta-
das à Proposta de Emenda à Constituição 
nº 136/1999, apensada; e, no mérito, pela 
aprovação desta e das Propostas de Emen-
da à Constituição nºs 99/95, 144/95, 154/95, 
258/95, 268/95, 326/96, 56/99, 122/95, 259/95, 
153-A/99, 163/99, 363/01 e 455/01, apensa-
das, e das emendas de nºs 5, 17, 21, 22 e 
29, apresentadas a esta, e das de nºs 5, 6, 
7, 10, 17, 18 e 20, apresentadas à Proposta 
de Emenda à Constituição 136/1999, apen-
sada, com Substitutivo, e pela rejeição das 
Propostas de Emenda à Constituição nºs 
117-A/92, 379/96, 563/97, 476/97, 631/98, 136-
A/99, 166/99, 253/00, 457/01, 22/03, 36/03, 
107/03 e 226/03, apensadas, e das emendas 
de nºs 01 a 04, 6 a 16, 8 a 20, 23 a 28 e 30 a 
45, apresentadas a esta, e das de nºs 1, 2, 3, 
4, 8, 09, 11 a 16 e 19 apresentadas à Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 136/1999, 
apensada (relator: Dep. José Pimentel).

Despacho: À Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação

PARECER DO RELATOR DA COMISSÃO  
ESPECIAL DESIGNADO EM PLENÁRIO

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT – CE. Para emitir 
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Deputados, vou apresentar uma complementa-
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ção de voto e, com Isto, também um substitutivo global, 
para facilitar a discussão, o debate e a votação.

Neste substitutivo global, estamos resgatando a 
paridade plena para todos os servidores públicos mu-
nicipais, estaduais e federais. Estamos revogando o 
parágrafo único do art. 6º da Emenda Constitucional nº 
41, que previa a paridade parcial. Este item foi acolhido 
na PEC paralela pelo Senado. No entanto, não foi feita 
a revogação do parágrafo único do art. 6º Estamos re-
vogando este parágrafo único, para não pairar qualquer 
dúvida sobre o alcance da paridade plena.

Há um segundo ponto. O Senado Federal in-
troduziu uma terceira regra de transição na Emenda 
Constitucional nº 41, e mantivemos duas regras de 
transição. Esse é o art. 3º do substitutivo que estamos 
discutindo.

Portanto, na Emenda Constitucional nº 41 temos 
duas regras de transição. Aquelas regras da Emenda 
Constitucional nº 41 estão mantidas. Vem uma terceira 
regra de transição.

Nessa terceira regra de transição, a servidora 
pública que tiver 30 anos de contribuição e ainda não 
tenha completado 55 anos de idade, para cada ano 
contribuído após o trigésimo, reduz um na idade.

Da mesma forma, para todo servidor que com-
pletar 35 anos de contribuição e ainda não tiver 60 
anos de idade, para cada ano contribuído, após o 35º, 
reduz-se um na idade.

No entanto, o Senado não havia contemplado 
os educadores dos ensinos infantil, fundamental e 
médio. Por acordo de Liderança, particularmente da 
nossa bancada da base, e também da Oposição, es-
tamos incorporando essa categoria. A professora com 
25 anos de contribuição e ainda não tiver 50 anos de 
idade, para ano contribuído, após o 25º terá redução 
de 1 na idade.

Por exemplo: uma professora que começou a 
lecionar aos 20 anos de idade. Com 25 anos de con-
tribuição, ela terá 45 anos de Idade, não tendo com-
pletado ainda os 50 anos. Ao contribuir com o 26º ano, 
sua idade cai para 49; com o 27º ano, a idade cai para 
48; com 28 anos e 6 meses de contribuição, ela se 
aposenta aos 47 anos e 6 meses, inclusive com idade 
inferior ao que previa a Emenda nº 20, sem pedágio, 
com paridade plena e o salário bruto do mês, a sua 
integralidade.

Essa matéria está sendo incorporada agora, por 
sugestão da nossa bancada, da base aliada e também 
da Oposição. É um assunto acordado nesta Casa.

Igualmente, estamos regulamentando as condi-
ções para que o portador de deficiência física também 
possa ter uma Previdência diferenciada. O Senado in-
troduziu, no art. 201, esse direito no Regime Geral. E, 

no Regime Próprio, no art. 40, uma única lei comple-
mentar trataria desse sistema de aposentadoria dos 
portadores de deficiência, que ali são chamados de 
portadores de limitação especial; dos policiais milita-
res, civis, ferroviários federais e rodoviários federais e 
também dos trabalhos insalubres e periculosos.

Como todos sabemos, é uma matéria bastante 
complicada pare se tratar em uma única lei comple-
mentar de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Civil, Polícia Ferroviária, do trabalho insalubre 
e do trabalho periculoso. Assim, nós resolvemos, por 
acordo, distribuí-la em 3 leis complementares. Uma 
lei complementar tratará das polícias. Uma outra lei 
complementar tratará das atividades insalubres e pe-
riculosas. E uma outra lei tratará dos portadores de 
deficiência. Por isso, estamos dando nova redação 
ao dispositivo.

Nós também tínhamos uma questão sobre o 
subteto nos Estados. Várias entidades de servidores 
públicos argumentavam que determinado Governador 
poderia reduzir sua remuneração e, com isso, a remu-
neração dos servidores ficaria totalmente instável. No 
longo debate feito neste período, nós construímos uma 
proposta, segundo a qual a remuneração dos 27 Go-
vernadores nunca será inferior a 50% da remuneração 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, 
9.557 reais. Estamos fixando um piso. E cada Assem-
bléia Legislativa tem o direito, assegurado pelo Cons-
tituição de 1988, de fixar valores maiores. Isso é o que 
estabelece o art. 28, § 3º do nosso substitutivo.

Estamos também fazendo uma série de supres-
sões nesta PEC Paralela, porque já regulamentamos 
essa matéria na Lei nº 10.887, já em vigor, particular-
mente no que trata da unidade gestora da União, dos 
Estados e dos Municípios.

Aprovamos, no Projeto de Lei de Conversão à 
Medida Provisória nº 167, a constituição da unidade 
gastam paritária, em que uma metade será indicada 
pelo empregador, seja Município, Estado ou União, e 
a outra, pelo funcionalismo. Esse mecanismo será de-
finido em regulamento interno. No caso da União, os 
Três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

Como essa matéria já está disciplinada na Lei 
nº 10.887 e por ser matéria infraconstitucional, nós a 
transferimos para ali.

Ontem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Deputados, 
tive o cuidado, a pedido da Mesa e de cada um dos 
Srs. Líderes, de distribuir cópias deste voto, com um 
quadro comparativo dø que existe na Constituição hoje, 
o que é a PEC Paralela e o que é nosso substitutivo, 
para facilitar este debate e ganharmos tempo.
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Por isso, vou ler a parte conclusiva do voto para 
facilitar à discussão e ganharmos tempo sem ferir o 
Regimento.

Devo acrescentar que estamos apresentando 
um substitutivo global que incorpora as Emendas nºs 
5, 6, 7, 10, 17, 18 e 20, nos termos do substitutivo, e 
rejeita as Emendas nºs 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 e 19.

Assim, apresento este substitutivo global a 
PEC Paralela, para ser apreciado pelos nobres pa-
res, discutido e, se possível, aprovado.

Era o que tinha a dizer.

PARECER ESCRITO ENCAMINHADO 
À MESA:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  
Nº 227-A DE 2004

Altera os arts. 37, 40, 144, 194, 195 
201 da Constituição Federal, para dispor 
sobre a previdência social, e dá outras pro-
vidências.

Autor: Senado Federal
Relator Deputado José Pimentel

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

O parecer à Proposta de Emenda á Constituição 
nº 227-A, de 2004, foi apresentado à Comissão Espe-
cial incumbida de proferir parecer sobre o mérito da 
proposição, na sessão de 25 de março de 2004. Em 
reunião subseqüente, este Relator, após reexame da 
matéria, comprometeu-se a acolher valiosas sugestões 
de vários Parlamentares. Entretanto, face ao término do 
prazo para que aquela Comissão emitisse o parecer, 
a PEC nº 227-A, de 2004, foi trazida a esse Plenário, 
a requerimento dos Senhores Lideres. Cabendo-me, 
nesta oportunidade, oferecer parecer em Plenário,  
mantenho os termos do parecer originalmente apre-
sentado à Comissão, ao qual acrescento a presente 
complementação de voto, de modo a cumprir o com-
promisso de acatar várias sugestões recebidas.

A primeira modificação ora proposta refere-se 
ao § 3º a ser acrescentado ao art. 28 da Constituição 
Federal. A diversidade de condições orçamentárias e 
financeiras dos Estados evidencia a necessidade de 
se fixar um piso, ao invés de estabelecer teto, para os 
subsídios dos Governadores. Proponho, então, que 
os subsídios de Governador sejam fixados em valor, 
no mínimo, igual a cinqüenta por cento do subsidio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal.

Uma segunda modificação em relação ao parecer 
original diz respeito à adoção dos subsídios de Ministro 

do Supremo Tribunal Federal como teto gemi de re-
muneração no serviço público. Propõe-se o acréscimo 
de dois novos parágrafos ao art. 37 da Constituição. O 
primeiro destina-se a tomar explícita a não incidência 
daquele teto sobre as parcelas de caráter indenizató-
rio. As indenizações, por sua própria natureza, não se 
destinam a remunerar o trabalho dos agentes públicos, 
mas sim a ressarcir-lhes despesas que são forçados a 
fazer no exercício de seus cargos. Nessas condições, 
a inclusão de tais parcelas no teto daria margem a 
um enriquecimento sem causa do erário. Recordo aos 
ilustres Pares que tanto os Líderes partidários como o 
próprio Presidente da Câmara dos Deputados respal-
daram esse entendimento, durante as discussões da 
Proposta de Emenda à Constituição nº 40, de 2003, 
que deu origem à Emenda Constitucional nº 41, de 
2003. Creio, assim, ser recomendável deixar essa dis-
tinção expressa no texto constitucional, na forma do 
parágrafo a ser acrescentado a seu art. 37, bem como 
adotar a norma transitória contida no novo art. 4º do 
Substitutivo a PEC no 227, de 2004.

O segundo parágrafo acrescentado ao citado art. 
37 faculta aos Estados e ao Distrito Federal a adoção 
de subteto único para seus servidores.

Considero necessário alterar, ainda, a redação 
do inciso II do § lº do art. 40, para elevar o limite de 
idade da aposentadoria compulsória, especificamente 
para atender aos professores universitários, objetivan-
do, dessa forma, assegurar a continuidade do trabalho 
desses profissionais, que, ao atingir a idade de setenta 
anos possuem enorme experiência acumulada e ainda 
desfrutam de plena capacidade mental. Essa modifica-
ção implica o acolhimento integral da Emenda nº 5, de 
autoria do Deputado Dr. Pinotti, e parcial, da Emenda 
nº 17, do Deputado Eduardo Cunha.

Com relação ao inciso III do § 4º do art. 40 da 
Constituição, julgo conveniente suprimir o termo “ex-
clusivamente”, que poderia limitar de forma indesejável 
a lei complementar que disporá sobre a aposentadoria 
dos servidores que exerçam atividades sob condições 
especiais que lhes prejudiquem a saudade ou a inte-
gridade física.

Proponho, também, que se modifique o texto 
constante do Substitutivo original no que concerne ao 
§ 1º do art. 201 da Cada, adotando redação seme-
lhante ao texto original da PEC nº 227, de 2004. Ao 
contrário do que  ocorre com referência ao § 4º do art. 
40, cuja redação visa a atender aos policiais e demais 
profissionais que atuam sob risco, a alteração do art. 
201, § 1º objetiva apenas conceder condições espe-
ciais de aposentadoria aos segurados portadores de 
deficiência, uma vez que o regime geral de previdên-
cia social já dispõe de normas aplicáveis aos casos 
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de atividades, sujeitas a agentes nocivos prejudiciais 
à saúde ou à integridade física.

Ainda com referência ao mesmo art. 201, ofe-
reço nova redação para os parágrafos que dispõem 
sobre o sistema especial de inclusão previdenciária. 
Para maior clareza, o § 1º trataria da definição dos 
beneficiários desse sistema especial, bem como dos 
benefícios a que se qualificam. Já o novo 113 disporia 
sobre e garantia de alíquotas e carências inferiores às 
vigentes para os demais segurados do regime gemi 
de previdência social. A exigência de que aqueles que 
se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico no 
âmbito de sua residência só possam beneficiar-se do 
sistema especial de inclusão social caso pertençam 
à família de baixa renda supre omissão que poderia 
propiciar o Pagamento de benefícios a pessoas de 
elevadas posses.

Por último, no que concerne à nova regra de tran-
sição instituída pelo art. 5 do texto original da PEC nº 
227, de 2004, correspondente ao art. 3º do Substitutivo, 
acatei sugestão no sentido de preservar as exigências 
estabelecidas em seus incisos I e II, nos termos em 
que foram propostas no texto original da PEC nº 227, 
de 2004. Apenas o § 2º do mesmo artigo recebeu nova 
redação, semelhante á adotada no art. 2º, para asse-
gurar aos que vierem a se aposentar pela nova regra 
de transição o direito à paridade de reajuste entre seus 
proventos e a remuneração dos servidores ativos.

Todas as alterações decorrentes desta comple-
mentação de voto foram incorporadas ao novo texto do 
Substitutivo, que ora submeto à apreciação de meus 
ilustres Pares nesta Casa. No mais, permanecem 
inalteradas as manifestações constantes do parecer 
originalmente apresentado perante a Comissão Espe-
cial, inclusive quanto ás proposições apensadas e às 
emendas oferecidas à PEC nº 227-A, de 2004, exceto, 
no caso destas últimas, em relação às Emendas de nº 
5, que fica acolhida na integra, e de nº 17, acolhida na 
forma do Substitutivo.

Devo acrescentar ainda, em cumprimento ao 
que determina o regimento interno, o voto referente 
às vinte emendas que foram apresentadas à PEC nº 
136, de 1999. Opino pela admissibilidade de todas as 
vinte emendas e, no mérito, pela aprovação das de nºs 
5, 6, 7, 10, 17, 18 e 20, nos termos do Substitutivo, e 
pela rejeição das de nºs 1,2, 3,4, 8, 9, 11, 12,13,14, 
15, 160 19.

Ante o exposto, manifesto a este Plenário meu 
voto favorável à PEC nº 227-A, de 2004, nos termos 
do Substitutivo anexo.

Sala das Sessões, 8 de julho 2004. – Deputado 
José Pimentel, Relator..

SUBSTITUTIVO DO RELATOR À PROPOSTA DE 
EMENDA Á CONSTITUIÇÃO Nº 227-A, DE 2004

Altera os arts. 28, 37, 40, 195 e 201 da 
Constituição Federal, para dispor sobre a 
previdência social, e dá outras providên-
cias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º Os arts. 28, 37, 40, 195 e 201 da Cons-
tituição Federal passam a vigorar com a seguinte re-
dação:

“Art. 28............................... ...................

 ..............................................................
§ 3º Os subsídios do Governador serão 

fixados em valor, no mínimo, igual a cinqüenta 
por cento do subsidio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal.”

“Art.37.......................... .........................

 ..............................................................
§ 11. Não serão computadas, para efeito 

dos limites remuneratórios da que trata o in-
ciso XI, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei.

§ 12. Para os fins do disposto no inciso 
XI, fica facultado aos Estados e ao Distrito Fe-
deral fixar, em seu âmbito, mediante emenda 
ás respectivas Constituições e Lei Orgânica, 
como limite único, o subsídio mensal dos De-
sembargadores do respectivo Tribunal de Jus-
tiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se 
aplicando o disposto neste parágrafo aos sub-
sídios dos Deputados Estaduais e Distritais e 
dos Vereadores.”

“Art. 40 .................................... .............
§ 1º..................................... ...................
 ..............................................................
II – compulsoriamente, com proventos 

proporcionais ao tempo de contribuição:
a) aos setenta anos de idade;
b) aos setenta e cinco anos de idade, ex-

clusivamente para professores de instituição 
pública de ensino superior.

.................................... ..........................
§ 4º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de 
que trata este artigo, ressalvados, nos termos 
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definidos em leis complementares, os casos 
de servidores:

I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob 

condições especiais que prejudiquem a saúde 
ou a integridade física.

.................................... ..........................
§ 21. A contribuição prevista no § 18 in-

cidirá apenas sobre as parcelas de proventos 
de aposentadoria e de pensão que superem 
o dobro do limite máximo estabelecido para 
os benefícios do regime geral de previdência 
social de que trata o art. 201, quando o bene-
ficiário, na forma da lei, for portador de doença 
incapacitante.”

“Art. 195 ............................ ...................
 ..............................................................
§ 9º As contribuições sociais previstas no 

inciso I deste artigo poderão ter alíquotas ou 
bases de cálculo diferenciadas, em razão da 
atividade econômica, da utilização intensiva 
de mão-de-obra, do pode da empresa ou da 
condição estrutural do mercado de trabalho.

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

 “Art. 201 ................................... ........... .
§ 1º É vedada a adoção de requisitos e 

critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria aos beneficiários ao regime 
geral de previdência social, ressalvados os 
casos de atividades exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a inte-
gridade física e quando se tratar de segurados 
podadores de deficiência nos termos definidos 
em lei complementar.

.................................... ..........................
§ 12. Lei disporá sobre sistema especial de in-

clusão previdenciária para atender a trabalhadores 
de baixa renda e àqueles sem renda própria que se 
dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no 
âmbito de sua residência, desde que pertencentes 
a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a 
benefícios de valor igual a um salário mínimo, exceto 
aposentadoria por tempo de contribuição.

§ 13. O sistema especial de inclusão previden-
ciária de que trata o § 12 terá alíquotas e carências 
inferiores às vigentes para os demais segurados do 
regime geral de previdência social.”

Art. 2º Aplica-se ao valor dos proventos de apo-
sentadorias dos servidores públicos, que me aposen-
tarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Consti-
tucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º, de 2003 
da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposen-
tadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da 
Constituição Federal, ou pelas regras estabelecidas 
pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, 
de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, Incluídas suas Autarquias e 
fundações, que tenha ingressado no serviço público 
até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com 
proventos integrais, desde que preencha, cumulativa-
mente, as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, 
se homem, e trinta anos de contribuição, se 
mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exer-
cício no serviço público, quinze anos de car-
reira e cinco anos no cargo em que se der a 
aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, 
relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso 
III, alínea a, da Constituição Federal, de um 
ano de Idade para cada ano de contribuição 
que exceder a condição prevista no inciso I 
deste  artigo.

§ 1º Para o professor que comprove tempo de 
efetivo, exercício exclusivamente nas funções de ma-
gIstério na educação infantil e no ensino fundamental 
e médio serão reduzidos em cinco anos os requisitas 
a que se referem os incisos I e II deste artigo e serão 
considerados, para efeito de redução da idade mínima 
a que se refere o inciso III deste artigo, os limites de-
correntes do art. 40, § 5º, da Constituição Federal.

§ 2º Aplica-se ao valor dos proventos de aposen-
tadorias concedidas com base neste artigo o disposto 
no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, da 2003.

Art. 4º Enquanto não editada a lei a que se refe-
re o § 11 do art. 37 da Constituição Federal, não será 
computada, para efeito dos limites remuneratórios de 
que trata o inciso XI do mesmo artigo, qualquer parcela 
de caráter indenizatório, assim definida pela legislação 
em vigor na data de publicação da Emenda Constitu-
cional nº 41, de 2003.

Art. 5º Revoga-se o parágrafo único do art. 6º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003.

Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na da de sua publicação.

Sala das Sessões, 8 de julho  2004. – Deputado 
José Pimentel, Relator.

PROJETO DE LEI Nº 1.641-B, DE 2003 
(Do Sr. Dr. Ribamar Alves)

Altera dispositivos do art. 36 da Lei n° 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que es-
tabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional; tendo pareceres: da Comissão de 
Educação e Cultura, pela aprovação (relator: 
DEP. CÉSAR BANDEIRA); e da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania, pela 
constitucionalidade, juridicidade e técni-
ca legislativa, com emendas (relator: DEP. 
ALEXANDRE CARDOSO).

Despacho: às comissões de educação 
e cultura; e de constituição e justiça e de re-
dação (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões – art. 24, 
II

Publicação do Parecer da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania

I – Relatório

Através do presente Projeto de Lei, pretende o 
seu ilustre Autor incluir a filosofia e a sociologia como 
disciplinas obrigatórias em todas as séries do Ensino 
Médio, para tal alterando-se o diploma legal pertinen-
te: a Lei nº 9.364/96, que “estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional”.

O Projeto foi distribuído inicialmente à CECD 
– Comissão de Educação, Cultura e Desporto, onde 
foi aprovado nos termos do Parecer do Relator, nobre 
Deputado César Bandeira.

Agora o Projeto encontra-se nesta douta CCJC 
– Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, 
onde aguarda Parecer acerca de sua constitucionalida-
de, juridicidade e técnica legislativa, no prazo previsto 
para o regime ordinário de tramitação.

É o relatório.

II – Voto do Relator

A iniciativa da presente proposição é válida, pois 
trata-se de alterar lei federal, competindo mesmo à 
União legislar, privativamente, acerca das “Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional” (conforme o art. 22, 
XXIV, da Constituição Federal).

No mais, nada compromete a constitucionalidade 
e a juridicidade do Projeto.

Já sob o aspecto da técnica legislativa, oferece-
mos as emendas em anexo ao Projeto visando adaptá-
lo aos preceitos da Lei Complementar n º 95/98.

Assim, votamos pela constitucionalidade, juridi-
cidade e boa técnica legislativa, com a redação dada 
pelas emendas em anexo, do Projeto de Lei nº 1.641/03.
É o voto. 

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004.  – Depu-
tado Alexandre Cardoso Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 1 DO RELATOR

Ao final da nova redação dada ao art. 36 da Lei 
nº 9.394/96 pelo art. 1º do Projeto, acrescente-se a 
rubrica (NR)

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Depu-
tado Alexandre Cardoso Relator.

EMENDA ADITIVA Nº 2 DO RELATOR

Suprima-se o art. 4º do Projeto.
Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Depu-

tado Alexandre Cardoso Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania, em reunião ordinária realizada hoje, opinou 
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, com duas emendas (apresenta-
das pelo Relator), do Projeto de Lei nº 1.641-A/2003, 
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Alexan-
dre Cardoso.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Maurício Rands – Presidente, Vic Pires Franco e 

Nelson Trad – Vice-Presidentes, Alceu Collares, Alexandre 
Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Antonio Carlos Maga-
lhães Neto, Antonio Cruz, Bosco Costa, Carlos Rodrigues, 
Dimas Ramalho, Edmar Moreira, Edna Macedo, Eliseu 
Padilha, Gonzaga Patriota, Ildeu Araujo, Inaldo Leitão, 
Jefferson Campos, João Almeida, João Paulo Gomes 
da Silva, José Divino, José Roberto Arruda, Luiz Carlos 
Santos, Luiz Eduardo Greenhalgh, Marcelo Ortiz, Mendes 
Ribeiro Filho, Odair, Odelmo Leão, Osmar Serraglio, Paes 
Landim, Pastor Amarildo, Paulo Magalhães, Reginaldo 
Germano, Roberto Magalhães, Rubens Otoni, Rubinelli, 
Sérgio Miranda, Sigmaringa Seixas, Takayama, Vicente 
Arruda, Vilmar Rocha, André de Paula, Átila Lira, Celso 
Russomanno, Colbert Martins, Fernando Coruja, Ivan 
Ranzolin, José Pimentel, Léo Alcântara, Luiz Couto, Neu-
cimar Fraga, Neuton Lima e Sandra Rosado.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2004. – Depu-
tado Maurício Rands Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.166-A, DE 2003 
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

Institui o Dia da Cruz Vermelha Brasi-
leira; tendo parecer da Comissão de Edu-
cação e Cultura, pela aprovação (relatora: 
Dep. Kelly Moraes).

Despacho: Às comissões de educação 
e cultura e constituição e justiça e de cidada-
nia (Art. 54 RICD) 

Apreciação: Proposição Sujeita à Aprecia-
ção Conclusiva pelas Comissões – Art. 24 II
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Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre 
Deputado Elimar Máximo Damasceno, visa a instituir 
a data anual de 5 de dezembro como o “Dia da Cruz 
Vermelha Brasileira”, em homenagem à atuação da 
Cruz Vermelha no Brasil.

Cabe, nos termos do Regimento Interno des-
ta Casa, à Comissão de Educação e Cultura (CEC) 
examinar a matéria quanto ao mérito educacional e 
cultural.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O presente projeto, ao propor a instituição do “Dia 
da Cruz Vermelha Brasileira”, cumpre o papel de re-
conhecer a importância da atuação da Cruz Vermelha 
em todas as unidades federadas deste País. 

A Cruz Vermelha, instituição supranacional, lai-
ca, sem compromisso político-partidário e de fins ex-
clusivamente humanitários, tem prestado ao mundo 
notáveis serviços, tanto em tempos de guerra como 
em períodos de paz. 

Presente em 171 países, a Cruz Vermelha chegou 
ao Brasil, em 05 de dezembro de 1908, presidida pelo 
ilustre médico e cientista Oswaldo Cruz, o responsável 
pelas pioneiras campanhas sanitaristas e de vacinação 
do País. Nos quase cem anos de atuação em território 
brasileiro, a instituição prestou importantes serviços de 
assistência médica e ajuda humanitária, o que torna a 
homenagem proposta pela iniciativa em exame justa 
e inegavelmente louvável.

Em razão do exposto, votamos pela aprovação 
do PL nº 2.166, de 2003.

Sala da Comissão, 25 de março de 2004. – Depu-
tada Kelly Moraes, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 2.166/2003, nos termos do Parecer 
da Relatora, Deputada Kelly Moraes.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, Chi-

co Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo Sartori, 
Lobbe Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, Colom-
bo, Eduardo Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo Zauith, 
Promotor Afonso Gil, Rafael Guerra e Sérgio Miranda.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.190-A, DE 2003 
(Da Sra. Angela Guadagnin)

Institui o “Dia do Fisioterapeuta”, a ser 
comemorado no dia 13 de outubro; tendo 
parecer da Comissão de Educação e Cultu-
ra pela aprovação (relator: Dep. Humberto 
Michiles).

Despacho:Às comissões de:educação 
e culturaconstituição e justiça e de redação 
(Art. 54 Ricd) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da nobre 
Deputada Angela Guadagnin, visa a instituir a data 
anual de 13 de outubro como o Dia do Fisioterapeuta, 
em homenagem à data de assinatura do decreto-lei 
que regulamenta a profissão.

Cabe, nos termos do Regimento Interno des-
ta Casa, à Comissão de Educação e Cultura (CEC) 
examinar a matéria quanto ao mérito educacional e 
cultural.

Durante o prazo regimental, não foram apresen-
tadas emendas ao projeto.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O presente projeto, ao propor a instituição do Dia 
do Fisioterapeuta, cumpre o papel de reconhecer o 
mérito dessa categoria de profissionais da saúde, que 
atua de forma integrada ao trabalho dos médicos em 
hospitais, clínicas e centros de reabilitação.

A fisioterapia é uma ciência da saúde que estu-
da, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais 
intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo huma-
no, gerados por alterações genéticas, por traumas e 
por doenças adquiridas. 

O fisioterapeuta é o profissional de fisioterapia, 
com formação acadêmica superior, habilitado à cons-
trução do diagnóstico de tais distúrbios cinéticos fun-
cionais, à prescrição das condutas fisioterapêuticas, 
à sua ordenação e indução no paciente bem como, 
ao acompanhamento da evolução do quadro clínico 
funcional e das condições necessárias para que o 
paciente receba alta. 

A importância da atuação do profissional de fisio-
terapia pode extrapolar o âmbito clínico e estender-se 
a programas institucionais de saúde coletiva, à manu-
tenção da saúde no trabalho, à pesquisa e docência, 
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à indústria de equipamentos de uso fisioterapêutico 
e, ainda, ao desporto profissional, não-profissional e 
de alto rendimento. 

A escolha da data para a homenagem aos fisio-
terapeutas não poderia ser mais adequada. Em 13 
de outubro de 1969, a fisioterapia, como atividade de 
saúde, foi regulamentada pelo Decreto-Lei 938/69, 
que “provê sobre as profissões de fisioterapeuta e 
terapeuta ocupacional, e dá outras providências”. Foi 
por meio desse instrumento legal, que passou a ser 
reconhecida, oficialmente, a atividade exercida pelos 
profissionais de fisioterapia. 

É justo que se reconheça o valor do fisioterapeu-
ta, pelo inquestionável mérito do seu trabalho, por sua 
colaboração para a melhoria das condições gerais de 
saúde do País e pela contribuição a cada ser humano 
recuperado e reabilitado por suas mãos. 

Dessa forma, diante do exposto, voto pela apro-
vação do PL 2.190, de 2003.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Depu-
tado Humberto Michiles, Relator

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 2.190/2003, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Humberto Michiles. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, 

Chico Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo 
Sartori, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, 
Colombo, Eduardo Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo 
Zauith, Promotor Afonso Gil, Rafael Guerra e Sérgio 
Miranda. 

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.286-A, DE 2003 
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Institui o dia 1º de agosto como Dia 
da Indústria Farmacêutica Nacional; tendo 
parecer da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela aprovação (relatora: DEP. ALICE 
PORTUGAL).

Despacho: Às comissões de educação 
e cultura e constituição e justiça e de cidada-
nia (Art. 54 Ricd) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 2.286/2003, de autoria da depu-
tada Vanessa Grazziotin, pretende instituir o dia 1º de 
agosto como Dia da Indústria Farmacêutica Nacional. 

Cabe-nos, na Comissão de Educação, Cultura e 
Desporto, analisar o mérito da proposição com base 
no disposto no art. 32, inciso VII, do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados.

É o relatório.

II – Voto da Relatora

A proposição que ora analisamos tem mérito 
inquestionável, especialmente por destacar um dia 
para homenagear a Indústria Farmacêutica Nacional, 
segmento do setor produtivo de vital importância para 
o desenvolvimento econômico e tecnológico indepen-
dente de nosso país.

A homenagem proposta pela ilustre deputada 
Vanessa Grazziotin não só é merecida, como serve de 
incentivo para o reconhecimento público e institucional 
do papel relevante representado pela Indústria Farma-
cêutica Nacional, que sobrevive e se destaca em um 
setor dominado por poderosos grupos econômicos 
transnacionais sem qualquer comprometimento com o 
desenvolvimento do Brasil ou a saúde dos brasileiros. 

Assim, ante o exposto, nosso voto é pela APRO-
VAÇÃO, no mérito, do Projeto de Lei nº 2.286/2003.

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2004. – Depu-
tada Alice Portugal, Relatora.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 2.286/2003, nos termos do Parecer 
da Relatora, Deputada Alice Portugal.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, 

Chico Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo 
Sartori, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, 
Colombo, Eduardo Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo 
Zauith, Promotor Afonso Gil, Rafael Guerra e Sérgio 
Miranda.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.392-A, DE 2003 
(Do Sr. Marcelo Ortiz)

Institui o Dia do Advogado; tendo 
parecer da Comissão de Educação e Cul-
tura, pela aprovação (relator: Dep. Lobbe 
Neto).
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Despacho: Às Comissões de educação 
e cultura e Constituição e justiça e de Cidada-
nia (Art. 54 Ricd) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório 

Este projeto de lei, de autoria do nobre Depu-
tado Marcelo Ortiz, tem por objetivo instituir o dia do 
Advogado, a ser comemorado no dia 11 de agosto de 
cada ano.

Esgotado o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas. 

É o relatório.

II – Voto Do Relator

A iniciativa do Deputado Marcelo Ortiz vem cor-
rigir uma injustiça ao profissional do direito e das leis, 
que muito contribui para a defesa dos direitos dos ci-
dadãos e a vanguarda da democracia. 

O “Dia do Advogado”, que comemora a criação 
dos cursos jurídicos no Brasil no século XIX na data de 
11 de agosto, tem celebração anual garantida em todo 
o País por força de tradição cultural centenária. Assim,  
sua instituição, a rigor, prescinde de diploma legal.

Assim, vejo como meritória do ponto de vista 
educacional e cultural, a proposição ora encetada pelo 
ilustre parlamentar Marcelo Ortiz, como forma de dar 
revestimento legal oficial a uma data tão cara aos es-
tudantes de direito e advogados brasileiros. 

Por acreditar no mérito – voto pela aprovação do 
Projeto de Lei n º 2392, de 2003, na forma original-
mente proposta.

Sala da Comissão, 6 de maio de 2004. – Depu-
tado Lobbe Neto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 2.392/2003, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Lobbe Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, 

Chico Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo 
Sartori, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, 
Colombo, Eduardo Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo 
Zauith, Promotor Afonso Gil, Rafael Guerra e Sérgio 
Miranda.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.494-A, DE 2003 
(Do Sr. Bismarck Maia)

Confere à nadadora Maria Lenk a de-
signação de “Patronesse do Esporte Nacio-
nal”; tendo parecer da Comissão de Educa-
ção e Cultura pela aprovação (relator: Dep. 
Promotor Afonso Gil).

Despacho: Às comissões de: educação 
e cultura e constituição e justiça e de Redação 
(Art. 54 Ricd) – Art. 24 II

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 no-
bre Deputado Bismarck MaIa, visa conferir à atleta 
Maria Lenk a designação de “Patronesse do Esporte 
Nacional”.

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

O Esporte constitui um importante fator de identida-
de nacional. Através dos atletas – versão moderna dos 
heróis – os nacionais se reconhecem e alimentam seus 
sonhos, sua auto-estima, seu modo de ser brasileiro. 

As homenagens àqueles atletas que se desta-
caram são importantes para atrair para o Esporte a 
atenção das novas gerações de atletas, torcedores e 
dos poderes públicos.

Maria Lenk foi uma atleta pioneira. Foi a primeira 
sul-americana a participar das Olimpíadas. Recordis-
ta mundial ,inovou, tornando-se a primeira mulher a 
praticar o nado “borboleta’, em 1939.Dedicando toda 
a vida ao esporte, conquistou , aos 85 anos de idade, 
medalhas no campeonato mundial de masters.

Esta história de vida, que se confunde com a 
história da natação e a trajetória feminina no esporte 
brasileiro, constitui exemplo para a juventude e para 
o esporte nacional.

Diante do exposto, votamos favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº 2.494,de 2003

Sala da Comissão, 13 de maio de 2004. – Depu-
tado Promotor Afonso Gil, Relator.



Julho de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 9 32313 

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 2.494/2003, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Promotor Afonso Gil. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, 

Chico Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo 
Sartori, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, 
Colombo, Eduardo Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo 
Zauith, Promotor Afonso Gil, Rafael Guerra e Sérgio 
Miranda. 

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.786-A, DE 2003 
(Do Sr. Elimar Máximo Damasceno)

Institui o Dia da Esperança; tendo pa-
recer da Comissão de Educação e Cultu-
ra, pela aprovação (relator: Dep. Vanderlei 
Assis).

Despacho:Às comissões de:educação 
e culturaconstituição e justiça e de redação 
(Art. 54 Ricd) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei, formulado pelo ilustre Depu-
tado Elimar Máximo Damasceno, propõe a instituição 
do Dia da Esperança, a ser celebrado no último dia 
de cada ano. 

Não foram apresentadas emendas.

II – Voto do Relator

A esperança é uma das capacidade humanas que 
nos permite olhar para o futuro e apostar em dias me-
lhores, como resultado de uma construção coletiva de 
um mundo mais harmônico e com menos injustiças.

Celebrar o dia da esperança, como propõe o 
Deputado Elimar, no último dia do ano, em um mo-
mento de reflexão sobre o ano vivido e de projetos e 
expectativas sobre o futuro, parece-nos muito oportuno 
e salutar. Insere-se em um esforço de celebrar bons 
propósitos e projetar expectativas positivas.

Assim, compartilhando da esperança de cons-
trução de um mundo melhor, e pela simplicidade do 
projeto que não acrescenta nada às reais necessida-
des da nossa população porém, é um projeto que traz 
nele embutido a esperança de que uma amizade não 

se julga em função de outra, nosso parecer é favorável 
à aprovação do projeto de Lei nº 2.786, de 2003. 

Sala da Comissão, 3 de junho de 2004. – Depu-
tado Vanderli Assis Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 2.786/2003, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Vanderlei Assis.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, Chico 

Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo Sartori, Lobbe 
Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, Colombo, Eduardo 
Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo Zauith, Promotor Afonso 
Gil, Rafael Guerra e Sérgio Miranda. 

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.922-A, DE 2004 
(Dos Srs.Virgílio Guimarães, e Eduardo Valverde)

Institui o Dia Nacional do Auditor Fis-
cal; tendo parecer da Comissão de Educa-
ção e Cultura, pela aprovação (relator: Dep. 
Lobbe Neto).

Despacho: Às comissões de educação 
e cultura e Constituição e justiça e de cidada-
nia (Art. 54 Ricd) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório 

Este projeto de lei, de autoria dos Deputados Vir-
gílio Guimarães e Eduardo Valverde, tem por objetivo 
instituir o Dia Nacional do Auditor Fiscal, a ser cele-
brado, anualmente, no dia 28 de janeiro.

Esgotado o prazo regimental não foram apresen-
tadas emendas. É o relatório.

II – Voto do Relator

A iniciativa vem prestar justa homenagem a uma 
carreira de Estado. 

No dia 28 de janeiro de 2004, na cidade mineira 
de Unai, quatro cidadãos brasileiros, servidores públi-
cos federais e funcionário do Ministério do Trabalho, 
sendo três auditores fiscais e um servidor administra-
tivo, foram executados em serviço.

Por acreditar que a preservação da memória e 
certo que nada poderá reparar a perda de quatro vi-
das, de quatro pais de famílias, mas que sirva como 
um marco na luta dessa categoria – voto pela apro-
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vação do Projeto de Lei n º 2922, de 2004, na forma 
originalmente proposta.

Sala da Comissão, 6 de maio de 2004. – Depu-
tado Lobbe Neto, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 2.922/2004, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Lobbe Neto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, 

Chico Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo 
Sartori, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, 
Colombo, Eduardo Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo 
Zauith, Promotor Afonso Gil, Rafael Guerra e Sérgio 
Miranda.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 2.992-A, DE 2004 
(Do Sr. Carlos Santana)

Institui o Dia Nacional do Quilo; ten-
do parecer da Comissão de Educação e 
Cultura, pela aprovação (relator: Dep. Pe-
dro Irujo).

Despacho: Às Comissões de: Educação 
e Cultura Constituição e Justiça e de Redação 
(Art. 54 Ricd)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O presente projeto de autoria do Deputado Carlos 
Santana institui o Dia Nacional do Quilo, a ser come-
morado, anualmente, em todo o território nacional no 
dia 3 de novembro.

Na Justificação destaca o Autor:

“O Dia Nacional do Quilo existe e é um 
evento promovido pela ONG Ação da Cidada-
nia Contra a Fome, a Miséria e pela Vida, fun-
dada pelo Betinho, em 1993. Está inserido na 
programação da Campanha Natal sem fome, 
que tem por objetivo arrecadar alimentos e 
promover discussões sobre o problema da 
fome. O evento ocorre no dia 3 de novembro, 
data de aniversário de Betinho, e ocorre em 
todo o território nacional”.

Nesta Comissão foi aberto o prazo regimental para 
o recebimento de emendas, a partir de 12/03/2004, 
pelo prazo de cinco sessões. Esgotado o prazo não 
foram apresentadas emendas.

É o Relatório. 

II – Voto do Relator

Lembremos Josué de Castro em seu livro A ge-
ografia da fome quando afirma: existem duas manei-
ras de morrer de fome: não comer nada e definhar de 
maneira vertiginosa até o fim, ou comer de maneira 
inadequada e entrar em um regime de carências ou 
deficiências específicas, capaz de provocar um estado 
que pode também conduzir à morte. Mais grave ainda 
que a fome aguda e total, devido às suas repercussões 
sociais e econômicas, é o fenômeno da fome crônica 
ou parcial, que corrói silenciosamente inúmeras po-
pulações do mundo.

Em nosso País ainda temos milhões de brasilei-
ros que passam fome, um terço da nossa população 
é mal nutrida e 9% das crianças morrem antes de 
completar um ano.

Temos tido inúmeras campanhas que procuram 
atenuar a fome, vários programas governamentais que 
oferecem alimentos, grupos de socorro em regiões 
de carência mais aguda, mas não temos um dia em 
que todos, solidariamente, estejamos juntos, por uma 
causa primordial.

Oficializar no calendário nacional o dia 3 de no-
vembro como o dia nacional do quilo, além da justa 
homenagem ao Betinho é uma oportunidade de refle-
xão e balanço de como está a saúde da nossa justiça 
social.

Diante do exposto votamos pela aprovação do 
PL nº 2.992, de 2004. 

Sala da Comissão, 1 de junho de 2004. – Depu-
tado Pedro Irujo, Relator.

III – Parecer da Comissão 

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 2.992/2004, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Pedro Irujo. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, 

Chico Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo 
Sartori, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, 
Colombo, Eduardo Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo 
Zauith, Promotor Afonso Gil, Rafael Guerra e Sérgio 
Miranda. 

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente.
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PROJETO DE LEI Nº 3.101-A, DE 2004 
(Do Sr. Jefferson Campos)

Assegura ao usuário do Serviço de Te-
lefonia Fixa Comutada o direito de bloquear 
a discagem para chamadas de longa distân-
cia ou para serviços de valor adicionado; 
tendo parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor, pela aprovação (relator: Dep. 
Paulo Kobayashi).

Despacho: Às Comissões de Defesa do 
Consumidor; Ciência e Tecnologia, Comunica-
ção e Informática 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 Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

A proposição tem por objetivo acrescentar novo 
artigo à 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”. Seu obje-
tivo é o de assegurar aos usuários dos serviços de 
telecomunicações de interesse coletivo prestados em 
regime público o direito de bloquear a discagem para 
chamadas de longa distância ou para serviços de va-
lor adicionado.

O projeto foi distribuído inicialmente a esta Co-
missão, devendo tramitar em seguida nas doutas Co-
missões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor-
mática; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

No prazo regimental de cinco sessões, não foram 
apresentadas emendas à proposição.

II – Voto do Relator

A proposição de autoria do nobre Deputado Je-
fferson Campos vem ao encontro das reivindicações de 
milhares de consumidores brasileiros que são usuários 
dos serviços de telefonia, não dispondo de qualquer 
mecanismo que lhes permita optar por não ter acesso 
aos serviços de discagem direta à distância no âmbi-
to nacional ou internacional (apelidados de “DDD” ou 
“DDI”). Esses consumidores também não conseguem 
evitar o acesso de suas linhas telefônicas aos serviços 
de valor adicionado, que são comumente tarifados em 
valores representativos e lhes causam aborrecimentos 
nas contas telefônicas.

Ora, no âmbito da competência regimental desta 
Comissão, devemos apreciar o mérito da proposição à 

luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor ( 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), em especial 
no que tange ao seu art. 39 (grifamos):

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de pro-
dutos ou serviços dentre outras práticas abu-
sivas:

................... ...........................................
III – enviar ou entregar ao consumidor, 

sem solicitação prévia qualquer produto, ou 
fornecer qualquer serviço;

............................. ...............................  “
Como facilmente se depreende do texto 

legal, não há qualquer guarida para a conduta 
das companhias telefônicas que “empurram” 
aos seus consumidores os serviços de disca-
gem à longa distância e os de valor adicionado, 
sem que estes tenham solicitado formalmente 
a prestação de tais serviços.

Neste sentido, a proposição em apreço é 
extremamente feliz ao propor que “os usuários 
dos serviços de telecomunicações de interesse 
coletivo prestados em regime público poderão 
determinar o bloqueio da discagem para cha-
mada de longa distância ou para serviços de 
valor adicionado.”

Além dessa determinação essencial, o projeto 
ainda avança em outras disposições que igualmente 
guardam respeito com o espírito do Código de Prote-
ção e Defesa do Consumidor, a saber:

I – o bloqueio será implementado pelo 
prestador do serviço sem ônus para o usu-
ário;

II – o usuário poderá optar, a qualquer 
tempo, pelo cancelamento do bloqueio soli-
citado;

III – o prestador do serviço manterá um 
procedimento simplificado para que o usuário 
apresente sua solicitação, devendo proceder 
ao bloqueio ou desbloqueio em prazo não su-
perior a 72 horas, a partir do pedido.

Com tal abrangência, acreditamos que o PL nº 
3.101/04 persegue corretamente os princípios já consa-
grados no CDC, atendendo satisfatoriamente os dispo-
sitivos legais que protegem os interesses dos usuários 
de serviços telefônicos, primando pela legalidade e a 
transparência que também devem nortear a prestação 
de serviços pelas companhias telefônicas.

Por todo o exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.101, de 2004, nos termos apre-
sentados.

Sala da Comissão, 29 de abril de 2004. – Depu-
tado Paulo Kobayashi, Relator.
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III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, 
o Projeto de Lei nº 3.101/2004, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Paulo Kobayashi.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Lima – Presidente, Luiz Bittencourt e Julio 

Lopes – Vice-Presidentes, Celso Russomanno, Jorge 
Gomes, José Carlos Machado, Leandro Vilela, Maria 
do Carmo Lara, Maurício Rabelo, Pastor Pedro Ribei-
ro, Paulo Kobayashi, Robério Nunes, Sandro Mabel, 
Marcelo Guimarães Filho, Max Rosenmann, Professora 
Raquel Teixeira e Ricardo Izar.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2004. – Depu-
tado Paulo Lima, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.310-A, DE 2004 
(Do Sr. Eduardo Paes)

Estabelece princípios e diretrizes para 
as ações voltadas para a educação nutri-
cional e segurança alimentar e nutricional 
da população e dá outras providências; 
tendo parecer da Comissão de Educação 
e Cultura pela aprovação (relator: Dep. Ra-
fael Guerra).

Despacho: Às Comissões de Educação 
e Cultura; de Seguridade Social e Família; 
de Finanças e Tributação (Art. 54 Ricd); e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 
54 RICD)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.310, de 2004, de autoria 
do Deputado Eduardo Paes, foi distribuído às Comis-
sões de Educação e Cultura, de Seguridade Social e 
Família, de Finanças e Tributação, e de Constituição 
e Justiça e de Redação. 

De acordo com o disposto nos arts. 24, II, e 54, 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a 
presente proposição está sujeita à apreciação con-
clusiva pelas comissões permanentes desta Casa 
Legislativa. 

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados, foi aberto e divul-
gado, na Ordem do Dia das Comissões, o prazo de 
cinco sessões para recebimento de emendas, no pe-
ríodo de 13 a 24 de maio do corrente ano. Esgotado o 
prazo, não foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II – Voto do Relator

O projeto de lei em apreciação propõe que ações 
voltadas à educação nutricional e à segurança alimen-
tar e nutricional sejam consideradas direito da popu-
lação, e devam seguir diretrizes e princípios fixados 
nessa lei.

Entre esses princípios, inscreve-se o processo 
informativo e educativo nutricional junto à população. 
Entre as diretrizes propostas no projeto em exame, 
constam, entre outras, as relativas a: buscar induzir 
mudança no comportamento alimentar do indivíduo 
e/ou da família; buscar mecanismos de troca de infor-
mações entre o conhecimento científico e o popular; 
confeccionar material informativo e educativo para vei-
culação nos meios de comunicação; capacitar o con-
sumidor para a análise e interpretação da rotulagem 
nutricional e adequação do produto ao consumo.

Em lugar da abordagem tradicional sobre alimen-
tação no currículo escolar, restrita às disciplinas de 
ciências e biologia, o projeto dispõe que o Ministério 
da Educação incluirá, nos parâmetros curriculares na-
cionais, noções básicas de educação nutricional como 
tema transversal e com abordagem interdisciplinar, 
com os objetivos de, entre outros, desenvolver hábi-
tos alimentares saudáveis e socializar conhecimentos 
sobre alimentos, processo de alimentação e riscos da 
má alimentação.

O PL nº 3.310, de 2004, trata também dos te-
mas que deverão ser abordados pelos projetos volta-
dos à educação alimentar e nutricional da população 
brasileira, incluindo, por exemplo, criação de material 
didático e pedagógico de nutrição e capacitação de 
professores e nutricionistas.

Para garantir a execução da ações previstas nele 
previstas, o projeto de lei em questão prevê a transfe-
rência de recursos da União aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios e dispõe que o Ministério 
da Saúde será responsável pela regulamentação da 
qualidade e controle da alimentação oferecida nas 
cantinas escolares a alunos dos ensinos fundamental 
e médio, em estabelecimentos públicos e privados, 
“devendo inclusive proibir o consumo de determinados 
tipos de produtos, considerados inadequados à quali-
dade nutricional e à segurança alimentar das crianças 
e adolescentes”.

De fato, os problemas relativos à segurança ali-
mentar e nutricional da população brasileira não se 
resolvem apenas com o incremento da produção e a 
garantia de acesso aos alimentos. Ao lado de provi-
dências que apontem nesse sentido, é preciso desen-
volver e estimular na população hábitos alimentares 
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saudáveis, que eliminem os riscos não só da falta de 
determinados nutrientes mas também da obesidade e 
de doenças decorrentes da má alimentação.

As práticas e programas de caráter assisten-
cialista, fundamentados principalmente na distri-
buição gratuita de gêneros alimentícios, não dão 
conta da necessidade de construir um novo perfil 
nutricional, essencial para a qualidade de vida da 
população.

Na justificação, o autor do projeto afirma que “A 
busca na melhoria do estado nutricional do indivíduo, 
aponta a escola como a melhor opção de alcance mas-
sivo e de referência dentro da comunidade em que está 
inserido, principalmente no ensino fundamental, onde 
o indivíduo tem maior capacidade de aprendizado e 
de adquirir hábitos saudáveis e consequentemente 
reduzir manifestações de doenças futuras.”

Pelas razões acima expostas, na apreciação de 
mérito que cabe à Comissão de Educação e Cultura 
da Câmara dos Deputados, sem prejuízo da conside-
ração de outras variáveis e dimensões da proposição 
em exame por outras comissões desta Casa Legisla-
tiva, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.310, 
de 2004.

Sala da Comissão, 9 de junho de 2004. – Depu-
tado Rafael Guerra, Relator

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 3.310/2004, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Rafael Guerra.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, 

Chico Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo 
Sartori, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, 
Colombo, Eduardo Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo 
Zauith, Promotor Afonso Gil, Rafael Guerra e Sérgio 
Miranda.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.320-A, DE 2004 
(Do Sr. Pastor Francisco Olímpio)

Dá nova redação ao Inciso II do artigo 
20 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996; tendo parecer da Comissão de Edu-
cação e Cultura pela aprovação (relator: 
Dep. Átila Lira).

Despacho:às Comissões de Educação 
e Cultura; e de Constituição e justiça e de Ci-
dadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Educação 
e Cultura

I – Relatório

Pelo projeto de lei em apreço, pretende seu au-
tor alterar a redação do inciso II do artigo 20 da Lei 
nº 9.394, de 1996, de diretrizes e bases da educação 
nacional.

A alteração do inciso, que define as instituições 
de ensino superior privadas consideradas como co-
munitárias, tem por objetivo explicitar que são educa-
cionais as cooperativas aí incluídas e que estas, além 
de formadas por professores e alunos, também podem 
sê-lo por pais.

Transcorrido o prazo regimental, não foram apre-
sentadas emendas. 

II – Voto do Relator

A proposição trata de matéria relevante, ressal-
tando a importância do trabalho das cooperativas no 
quadro da oferta da educação formal no País.

Embora a redação original do dispositivo não 
exclua as cooperativas formadas por pais e conside-
rando que só poderiam ser entendidas como por ele 
abrangidas aquelas com finalidades educativas, a maior 
clareza do texto legal sempre poderá contribuir para o 
adequado entendimento da vontade do legislador e sua 
correta interpretação. Evita-se, dessa forma, qualquer 
tipo de óbice ao adequado funcionamento de institui-
ções com tais características e ao reconhecimento do 
seu caráter comunitário.

Por tais razões, voto pela aprovação do projeto 
de lei nº 3.320, de 2004.

Sala da Comissão, 23 de junho de 2004. – Depu-
tado Átila Lira, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Educação e Cultura, em reunião 
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o 
Projeto de Lei nº 3.320/2004, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Átila Lira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Carlos Abicalil – Presidente, Celcita Pinheiro, 

Chico Alencar, Iara Bernardi, Ivan Valente, José Ivo 
Sartori, Lobbe Neto, Maria do Rosário, Osvaldo Biolchi, 
Colombo, Eduardo Barbosa, Luiz Bittencourt, Murilo 
Zauith, Promotor Afonso Gil, Rafael Guerra e Sérgio 
Miranda.

Sala da Comissão, 30 de junho de 2004. – Depu-
tado Carlos Abicalil, Presidente..
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PROJETO DE LEI Nº 3.432-A, DE 2004 
(Do Sr. Welinton Fagundes)

Dispõe sobre o atendimento pessoal 
ao consumidor nas empresas que oferecem 
atendimento por telefone, Internet ou outro 
meio similar; tendo parecer da Comissão 
de Defesa do Consumidor, pela aprovação 
(relator: Dep. Pastor Pedro Ribeiro).

Despacho:às Comissões de Defesa do 
Consumidor e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (Art. 54 RICD) 

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor

I – Relatório

O Projeto de Lei, de autoria do Deputado We-
linton Fagundes, tem por objetivo estabelecer a obri-
gatoriedade de atendimento pessoal ao consumidor 
pelas empresas, mesmo que mantenham o relaciona-
mento com seus clientes através de outros serviços, 
tais como, telefone internet e modalidades outras de 
serviço automatizado. 

Justifica o Autor da proposta, afirmando que “vá-
rias empresas se utilizam desses serviços automatiza-
dos como subterfúgio para suspender o atendimento 
pessoal ao consumidor”.

Reafirma, ainda, o Autor que “um dos inconve-
nientes de imposição do serviço automatizado telefô-
nico é, justamente, a dispensa de funcionários. Com 
esta atitude, as empresas, ao invés de abrirem novas 
frentes de trabalho, contribuem para o crescimento do 
número de pessoas desempregadas”.

O Projeto foi distribuído à Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania para emitir parecer 
quanto à constitucionalidade e juridicidade da matéria 
e à Comissão de Defesa do Consumidor para exame 
do mérito, em conformidade com o disposto no art. 
32, inciso V, do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados.

II – Voto do Relator

O sistema denominado Call Center, consisten-
te num serviço de atendimento virtual, realizado via 
telefone ou internet, está cada vez mais disseminado 
nas empresas públicas e privadas como mecanismo 
de recebimento e registro de reclamações e de enca-
minhamento de solicitações.

Ocorre que esta modalidade de interação com os 
consumidores vem causando sérios problemas, dos 
quais, salientamos alguns:

– demora no atendimento: o usuário permanece, 
por longo tempo, ouvindo um mix de música e propa-
ganda, passando por diversos atendentes e nem sem-
pre conseguindo respostas satisfatórias;

– os atendentes, na maioria dos casos, não dis-
põem das informações demandadas e a qualidade das 
informações deixa muito a desejar;

– exclusão de grande parcela da população que 
não tem intimidade com os serviços automatizados e 
nem com a internet. Muitos desses consumidores já 
são idosos e outros analfabetos e, portanto, pouco ver-
sados com as modernas tecnologias. O atendimento 
impessoal (internet, call center e outros) não levam em 
conta as condições pessoais do usuário consumidor;

– os usuários que demandam esses serviços 
ficam privados de meios comprobatórios de que as 
queixas foram feitas em tempo oportuno, não tendo, 
portanto, embasamento para reclamar possíveis da-
nos decorrentes de omissões ou de inadequação de 
serviços prestados.

O resultado disso tudo é o recrudescimento do ní-
vel de insatisfação por parte dos usuários, medido pelo 
grande número de reclamações registradas nos PRO-
CONs e em outros órgãos de defesa do consumidor.

Não desconhecemos que o modelo de atendi-
mento automatizado traz vantagens: ganho de escala, 
uniformização, rapidez, redução de custo. Por outro 
lado, é inegável que ele vem lesando direitos básicos 
de consumidores, em especial o direito inalienável de 
acesso á informação. E, aqui, é pertinente ressaltar 
que o Código de Defesa do Consumidor consagrou, 
expressamente, o “direito à informação” como um dos 
princípios basilares do sistema de proteção, nas rela-
ções de consumo. E assim está expresso no inciso III 
do art. 6º do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consu-
midor:

................................. .............................
III – a informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especi-
ficação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem”.

As relações de consumo devem ser, portanto, 
protegidas pelo amplo acesso à informação e esse 
acesso não pode, de forma alguma, onerar o consumi-
dor que já paga pelos serviços que demanda ou pelos 
bens que adquire.

Sem esquecer a importância, nas empresas mo-
dernas, dos processos automatizados de interação com 
os seus clientes, reafirmamos, porém, a relevância do 
“atendimento personalizado”. Através dessa modalidade 
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de relacionamento, é possível se efetivar um verdadei-
ro comprometimento do atendente com as demandas 
do consumidor, ao vivenciar o seu comportamento e 
as condições que determinaram as suas reclamações 
ou as suas demandas. O atendimento pessoal mani-
festa, portanto, uma preocupação com o respeito ao 
consumidor.

A modernização do processo de atendimento 
ao consumidor, através da introdução de serviços 
automatizados, não pode se dar em detrimento dos 
direitos dos usuários. Os níveis de automação terão 
que ser devidamente dosados com um atendimento 
humanizado onde haja uma completa interação entre 
consumidor e atendente. Assim sendo, fechar os pon-
tos de atendimento personalizado fere, frontalmente, 
o espírito do Código de Defesa do Consumidor.

Em face do exposto, votamos pela Aprovação do 
Projeto de Lei nº 3.432, de 2004.

Sala da Comissão, 17 de junho de 2004 – Depu-
tado Pastor Pedro Ribeiro, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, em reu-
nião ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, 
o Projeto de Lei nº 3.432/2004, nos termos do Parecer 
do Relator, Deputado Pastor Pedro Ribeiro.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Paulo Lima – Presidente, Luiz Bittencourt e Julio 

Lopes – Vice-Presidentes, Celso Russomanno, Jorge 
Gomes, José Carlos Machado, Leandro Vilela, Maria 
do Carmo Lara, Maurício Rabelo, Pastor Pedro Ribei-
ro, Paulo Kobayashi, Robério Nunes, Sandro Mabel, 
Marcelo Guimarães Filho, Max Rosenmann, Professora 
Raquel Teixeira e Ricardo Izar.

Sala da Comissão, 7 de julho de 2004. – Depu-
tado Paulo Lima, Presidente.

ERRATA POR COMISSÃO DA SECRETARIA  
ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES 
DO SENADO FEDERAL NÃO FORAM PUBLICA-

DOS NO DCD Nº 200, DE 25-11-03,  
OS SEGUINTES PROJETOS

PROJETO DE LEI Nº 2.839-B, DE 2000 
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Dá nova redação ao inciso II do art. 1º 
da Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988, 
autorizando o saque do saldo das contas 
do Programa de Integração Social – PIS e 
do Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público – PASEP, pelos respectivos 
titulares, quando qualquer de seus depen-
dentes apresentar a Síndrome da Imuno-

deficiência Adquirida; tendo pareceres: da 
Comissão de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público, pela aprovação, com subs-
titutivo (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 aprovação, nos termos do 
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público (relator: 
Dep. Antonio Cambraia).

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

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O Projeto em epígrafe, ao propor a modificação 
do inciso II do art. 1º da Lei nº 7.670, de 8 de setem-
bro de 1988, tem por objetivo, segundo a justificação 
do Autor, estender a permissão para saque do saldo 
das contas do PIS/PASEP ao titular cujos dependen-
tes forem acometidos pela Síndrome de Imunodefici-
ência Adquirida.

Dirimida a dúvida preliminar sobre a constitucio-
nalidade de projeto de lei ordinária para dispor sobre 
a matéria, foi a mesma encaminhada à Comissão de 
Trabalho, de Administração e Serviço Público, que 
esclareceu a extensão gradativa do benefício de sa-
que, primeiramente em relação ao FGTS, no caso dos 
dependentes do trabalhador (Medida Provisória nº 
2.164-41, de 2001), e, posteriormente, das contas do 
PIS/PASEP, no caso de seus titulares acometidos de 
SIDA (AIDS) (Resolução nº 2, de 17 de dezembro de 
1992, do Conselho Diretor do Fundo de Participação 
PIS/PASEP). Concluiu, desde modo, que a redação de-
veria ser modificada, no sentido de a nova legislação 
contemplar especificamente os titulares de quotas do 
PIS/PASEP, na hipótese de dependente vitimado pela 
doença. O Substitutivo então apresentado foi aprova-
do por unanimidade.

No âmbito desta Comissão, não foram apresen-
tadas emendas, cabendo-nos a manifestação quanto 
à adequação orçamentária e financeira, e ao mérito, 
antes do trâmite final pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação. 
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II – Voto do Relator

Nos termos do art. 32, inciso IX, alínea h, do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe 
a esta Comissão o exame dos “aspectos financeiros 
e orçamentários públicos de quaisquer proposições 
que importem aumento ou diminuição da receita ou 
da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou 
adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes 
orçamentárias e o orçamento anual”.

A matéria tratada no Projeto não tem repercussão 
direta ou indireta nos Orçamentos da União, pois os re-
cursos do FGTS e os saldos das contas individuais do 
PIS/PASEP não constituem recursos públicos federais. 
Logo, sua movimentação não tem impacto quantitativo 
orçamentário ou financeiro públicos.

Quanto ao mérito, nada temos a aditar ao pare-
cer da CTASP: ele é indiscutível.

Diante do exposto, somos pela não-implicação 
da matéria em aumento ou diminuição de despesa ou 
de receita, não cabendo pronunciamento quanto aos 
aspectos orçamentário e financeiro públicos, e, quanto 
mérito, voto pela aprovação do Projeto nos termos do 
Substitutivo, por ter corrigido apropriadamente a reda-
ção do Projeto de Lei nº 2.839, de 2000.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2003. 
– Deputado Antonio Cambraia, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu-
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen-
te, pela não implicação da matéria com aumento ou 
diminuição da receita ou da despesa públicas, não 
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan-
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 2.839-A/00 nos termos do Substitutivo 
da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público, de acordo com o parecer do relator, Deputado 
Antonio Cambraia.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Eliseu Resende,Presidente, Paulo Bernardo e 

Enivaldo Ribeiro,Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Armando Monteiro, 
Carlito Merss, Carlos Willian, Coriolano Sales, Félix 
Mendonça, Gonzaga Mota, Henrique Afonso, Itamar 
Serpa, João Correia, João Leão, José Militão, José 
Pimentel, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Mussa De-
mes, Onyx Lorenzoni, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, 
Pedro Novais, Professor Irapuan Teixeira, Raul Jung-
mann, Roberto Brant, Vignatti, Wasny de Roure, Yeda 
Crusius, Carlos Eduardo Cadoca, Feu Rosa, Kátia 
Abreu e Rodrigo Maia. 

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2003.  
– Deputado Eliseu Resende, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.983-A, DE 2000 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 138/00

Autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas – DNOCS a doar ao 
Município de Alvorada do Gurguéia, Esta-
do do Piauí, o imóvel que especifica; tendo 
parecer da Comissão de Trabalho, de Ad-
ministração e Serviço Público, pela apro-
vação, contra os votos dos Deputados Dra. 
Clair e Tarcisio Zimmermann (relator: Dep. 
Pedro Corrêa).

Despacho: Às Comissões de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público; e de Cons-
tituição e Justiça e de Redação (Art.54)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 3.983/00, oriundo do Senado 
Federal (PLS nº 138/00) e de autoria do Senador Hugo 
Napoleão, objetiva autorizar o Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas – DNOCS – a doar ao Mu-
nicípio de Alvorada do Gurguéia, Estado do Piauí, com 
fins de promoção de assentamento urbano, a área que 
atualmente encerra o perímetro urbano daquele muni-
cípio, no total de 214,168 hectares, a ser desmembrada 
do imóvel Perímetro Irrigado Gurguéia, com área total 
de 13.533,99 hectares, registrado sob o nº 1.326, às 
fls. 157/160 do Livro 2-E de Registro Geral de Imóveis 
do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cristino Cas-
tro, no mesmo Estado.

Na sua justificação, o autor argumenta que, de-
vido a falta da posse do imóvel em que está instalado, 
apesar de regularmente criado, o Município de Alvorada 
do Gurguéia vem enfrentando sérias dificuldades para 
desempenhar a contento algumas de suas funções 
principais, tais como: 1) sérios óbices à realização de 
obras essenciais para o município; 2) restrição ao pleno 
exercício de sua competência tributária, dada a imu-
nidade tributária recíproca de que gozam entre si os 
vários entes federativos; 3) impedimento grave para o 
assentamento urbano em terras pertencentes à União, 
agravando ainda mais o problema do êxodo rural.

Segundo o autor, o projeto em comento busca 
viabilizar, sem margem a contestações jurídicas, o 
justo pleito do Município de Alvorada do Gurguéia de 
possuir a titularidade do imóvel onde está instalado, 
de forma a poder cumprir, satisfatoriamente, todas as 
suas funções institucionais.
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Em 13 de dezembro de 2000, o projeto em epí-
grafe foi encaminhado à Câmara dos Deputados, na 
qualidade de Casa Revisora, nos termos do art. 65 da 
Constituição Federal.

No prazo regimental não foram oferecidas emen-
das. É o relatório. 

II – Voto do Relator

São inegáveis os grandes transtornos causa-
dos ao Município de Alvorada do Gurguéia, Estado 
do Piauí, desde a sua criação, em virtude da falta de 
titularidade da área que delimita o seu perímetro ur-
bano, principalmente no que tange ao assentamento 
daqueles que ali querem fixar residência e contribuir 
para o desenvolvimento da região.

Tais dificuldades fazem por agravar, ainda mais, 
a situação, já muito problemática, que caracteriza esta 
região, detentora de indicadores sócio-econômicos 
dos mais baixos do País e marcada pelo acentuado 
êxodo rural.

Por outro lado, cabe ressaltar que a doação da 
área em questão não enfrenta qualquer resistência por 
parte da União, tendo recebido, inclusive, manifesta-
ção favorável do Ministério da Integração Nacional, em 
nota de 20 de novembro de 2000.

Nesse contexto, considerando que existe a neces-
sidade de autorização legislativa para a materialização 
legal da doação visada, em função do disposto no art. 17, 
inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, aplicável às aliena-
ções/doações a serem procedidas pelos órgãos da Ad-
ministração Direta, entidades autárquicas e fundacionais, 
e considerando a justeza e nobreza da finalidade que se 
pretende alcançar com a presente doação, votamos pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 3.983, de 2000.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2003. – 
Deputado Pedro Corrêa, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Trabalho, de Administração e Ser-
viço Público, em reunião ordinária realizada hoje, apro-
vou o Projeto de Lei nº 3.983/00, contra os votos dos 
Deputados Dra. Clair e Tarcisio Zimmermann, nos ter-
mos do parecer do relator, Deputado Pedro Corrêa. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Medeiros – Presidente, Sandro Mabel e Tarcisio 

Zimmermann – Vice-Presidentes, Daniel Almeida, Di-
mas Ramalho, Dra. Clair, Isaías Silvestre, Jovair Arantes, 
Luiz Antonio Fleury, Milton Cardias, Paulo Rocha, Pedro 
Corrêa, Ricardo Rique, Vanessa Grazziotin, Washing-
ton Luiz, Ann Pontes, Eduardo Barbosa, Júlio Delgado, 
Laura Carneiro, Maria Helena e Rogério Silva.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2003. – 
Deputado Sandro Mabel, Presidente em exercício

PROJETO DE LEI Nº 4.677-A, DE 2001 
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Considera não patenteáveis os produ-
tos e processos desenvolvidos a partir de 
ser vivo originário do Brasil; tendo parecer 
da Comissão de Defesa do Consumidor, 
Meio Ambiente e Minorias, pela aprovação 
(relator: Dep. Sandes Júnior).

Despacho: Às Comissões de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; de Ci-
ência e Tecnologia, Comunicação e Informática; 
de Economia, Indústria e Comércio; e de Cons-
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54)

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

Publicação do Parecer da Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 4.677, de 2001, de autoria 
do nobre Deputado Aldo Rebelo, propõe, por meio da 
introdução de um inciso IV ao art. 18 da Lei nº 9.279, 
de 14 de maio de 1996, proibir a concessão de paten-
tes de produtos e processos desenvolvidos a partir de 
seres vivos originários do Brasil.

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que “re-
gula direitos e obrigações relativos à propriedade in-
dustrial” discrimina, em seu artigo 18, objeto do pro-
jeto de lei em análise, os produtos e processos não 
patenteáveis no Brasil.

No prazo regulamentar, não foram apresentadas, 
no âmbito desta Comissão, emendas ao projeto.

Cabe a esta Comissão de Defesa do Consumi-
dor, Meio Ambiente e Minorias pronunciar-se sobre o 
mérito do projeto, nos termos do inciso IV do art. 32 do 
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

II – Voto do Relator

A riqueza dos ecossistemas brasileiros tem sido, 
desde as tempos coloniais, alvo da cobiça estrangeira. 
De plantas e animais originários de nosso território já 
resultaram diversos materiais e substâncias hoje es-
tratégicas para inúmeras áreas da indústria e da me-
dicina, como a borracha e a cera de carnaúba.

Diversas substâncias secretadas por sapos, co-
bras e insetos vêm sendo pesquisados para emprego 
na indústria farmacêutica, com enorme potencial na 
cura de diversas doenças. É inumerável a quantidade 
de plantas medicinais utilizadas pelas populações tradi-
cionais, cujos conhecimentos estão sendo avidamente 
procurados por pesquisadores de todo o mundo.
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A busca, descoberta e emprego de substâncias 
e processos originários de seres vivos no Brasil não 
tem, via de regra, revertido em benefício da socie-
dade brasileira. Empresas multinacionais financiam 
a busca de conhecimentos de populações indígenas 
e de caboclos, levam para suas sedes os produtos 
obtidos e, imediatamente os patenteiam, impedindo 
que possam ser utilizados, sem o devido pagamento 
de “royalties” até mesmo por seus verdadeiros des-
cobridores.

Como bem ilustra o Autor em sua justificativa, 
a biodiversidade brasileira representa um tesouro 
de valor inestimável, fundamental para a manuten-
ção do vertiginoso crescimento da biotecnologia, 
cujas empresas, à época da apresentação do pro-
jeto, em 2001, só com “royalties” provenientes de 
produtos e substâncias originárias de florestas tro-
picais, faturaram mais de cinco bilhões de dólares. 
Ressalte-se que a maioria das empresas do setor 
estão nos Estados Unidos, na Europa Ocidental e 
no Japão.

A proibição do patenteamento, no Brasil, de pro-
dutos e processos desenvolvidos a partir de seres 
vivos daqui originários, se não evitará a continuidade 
da “biopirataria”, pelo menos livrará os brasileiros do 
pagamento de direitos sobre produtos que, por proce-
derem de ecossistemas de nosso território, deveriam 
naturalmente nos pertencer. 

Isto posto, encaminhamos nosso voto pela apro-
vação, quanto ao mérito, do Projeto de Lei nº 4.677, 
de 2001.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2003. – 
Deputado Sandes Júnior, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio 
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realiza-
da hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei nº 
4.677/2001, nos termos do Parecer do Relator, Depu-
tado Sandes Júnior.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Givaldo Carimbão – Presidente, Nelson Bornier 

e Julio Lopes – Vice-Presidentes, Alex Canziani, Ann 
Pontes, Celso Russomanno, César Medeiros, Davi Al-
columbre, Fernando Gabeira, Hamilton Casara, Janete 
Capiberibe, João Alfredo, José Borba, Júnior Betão, 
Luciano Zica, Luiz Bittencourt, Miguel Arraes, Paes 
Landim, Pastor Reinaldo, Renato Cozzolino, Ricarte 
de Freitas, Sandro Matos, Sarney Filho, Almir Moura 
e Orlando Fantazzini.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2003. – 
Deputado Givaldo Carimbão, Presidente

PROJETO DE LEI Nº 5.634-A, DE 2001 
(Do Sr. Sérgio Carvalho)

Acrescenta artigo à Lei 6383, de 07 de 
dezembro de 1976, dispondo sobre a transa-
ção em ações discriminatórias e dá outras 
providências; tendo parecer da Comissão 
de Agricultura e Política Rural pela rejeição 
(relator: Dep. Confúcio Moura).

Despacho: Às Comissões de Agricultura 
e Política Rural; e de Constituição e Justiça e 
de Redação.

Apreciação: Proposição sujeita à apre-
ciação conclusiva pelas Comissões-art.24, II

Publicação do Parecer da Comissão de Agricultura 
e Política Rural

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 5.634, de 2001, que ora re-
latamos é fruto do excelente trabalho que seu autor, 
o nobre Deputado Sérgio Carvalho, realizou como 
Relator da CPI da Ocupação de Terras Públicas da 
Amazônia.

Consciente da dificuldade que encontra o Poder 
Público em reaver, pelo processo discriminatório, as 
terras públicas que se encontram irregularmente em 
mãos de particular, o Autor propõe seja outorgada ao 
Executivo a faculdade de transigir no curso das ações 
discriminatórias. E o faz acrescentando um novo artigo 
à Lei nº 6.383, de 1976, que dispõe sobre o Proces-
so Discriminatório de Terras Devolutas da União, nos 
termos seguintes:

– autoriza o Poder Público a transigir no processo 
discriminatório (art. 1º);

– explicita que a transação consiste na cessão 
antecipada de parte do imóvel não legitimável, em 
troca da outorga antecipada de título sobre a parte do 
imóvel remanescente (§ 1º);

– determina que o valor da parte cedida deverá 
ser “inversamente proporcional ao valor das benfeito-
rias indenizáveis” (§ 2º);

– faculta ao Poder Público transigir também nas 
ações reivindicatórias e anulatórias de registro(§ 3º); 
e , finalmente,

– prevê a possibilidade de concessão de Tutela 
Antecipada de Direito ao Poder Público, através de 
sua imissão na posse de parte do imóvel objeto da 
ação (§ 4º).

Esta, a proposição.

II – Voto do Relator

De grande alcance a proposição ora em discus-
são, apesar de não ser nova a possibilidade de tran-



Julho de 2004 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 9 32323 

sação em ações discriminatórias. O Estado de Goiás, 
por exemplo, adota, há vários anos, esse método, o 
que lhe tem propiciado inúmeros benefícios. 

A idéia é extremamente válida, somente mere-
cendo alguns reparos a forma com que é apresentada. 
A clareza de seus dispositivos e a perfeita definição de 
sua abrangência são essenciais à legitimidade que se 
busca quando se trata de transferência de bens públi-
cos para o domínio privado. 

Para maior facilidade de compreensão, já que 
este não é um tema usual, permitimo-nos anotar que 
a transação em ações discriminatórias opera-se, via 
de regra, da seguinte maneira: no curso da ação dis-
criminatória, o titular do domínio sabidamente irregular, 
aceitando uma “composição amigável”, antecipa-se à 
decisão judicial, renunciando ao seu presumível domínio 
em favor do Poder Público . Em contrapartida, o Poder 
Público, após o registro de toda a área em seu nome, 
nos termos da sentença judicial, outorga-lhe título de 
domínio da área definida na “composição amigável”. 

É esta clareza que pretendemos dar com a nova 
redação que proporemos para o § 1º do Art. 25 – A.

No que concerne ao § 2º da proposição, não 
vemos como não eliminá-lo, haja vista sua completa 
imprecisão. Dizer que o “valor da terra nua da parte 
cedida será inversamente proporcional ao valor das 
benfeitorias indenizáveis existentes no imóvel” e nada 
dizer é, a nosso ver, a mesma coisa.

Ainda, um pequeno adendo se faz necessário 
no § 3º do projeto para que fique claro que as disposi-
ções constantes do Art. 25-A se aplicam TAMBÉM às 
ações que especifica.

Por último, acreditamos desnecessário o § 4º 
do projeto, uma vez que a imissão na posse “de parte 
do imóvel objeto da ação” constará, sem dúvida al-
guma, dos termos da “composição amigável” ou da 
transação.

Por todo o exposto, somos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 5.634/2001, nos termos do Substitu-
tivo que apresentamos, conclamando nossos pares a 
idêntico posicionamento.

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2003. 
– Deputado Confúcio Moura, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO  
DE LEI Nº 5.634, DE 2001 

Acrescenta artigo à Lei nº 6.383, de 
7 de dezembro de 1976, dispondo sobre a 
transação em ações discriminatórias e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
A Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, passa 

a vigorar acrescida do seguinte Art. 25-A:

“Art. 25 – A. Fica o Poder Público autori-
zado a transigir no processo discriminatório.

§ 1º Sempre que se apurar, no curso das 
ações próprias, a existência de terras presu-
mivelmente devolutas, acobertadas por regis-
tro imobiliário, poderá aquele em cujo nome 
estiver registrado o imóvel renunciar em favor 
do Poder Público, assegurando este, em favor 
do renunciante, a legitimação de posse ou a 
regularização de parte do imóvel, obedecidos 
os permissivos legais.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se, 
também, às ações de desapossamento de 
imóvel rural promovidas pelo Poder Público, 
incluídas as ações reivindicatórias e as anu-
latórias de registro.”

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

Sala da Comissão, 22 de setembro de 2003. 
– Deputado Confúcio Moura, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Apresentado em Plenário, nosso parecer pela 
aprovação, com substitutivo, do Projeto de Lei nº 5.634, 
de 2001, foi amplamente discutido pelos membros desta 
Comissão de Agricultura e Política Rural. A tônica do 
debate girou em torno da inconveniência de se dar ao 
Administrador Público poderes quase absolutos para 
transigir. Os interesses públicos poderiam ficar, assim, 
subalternos aos interesses privados, o que fere os mais 
elementares princípios de direito administrativo.

Por outro lado, extremamente danoso ao interesse 
público seria, como demonstrado, a possibilidade de 
acordos, de transações em ações anulatórias de re-
gistro, uma vez que tais ações partem do pressuposto 
da nulidade absoluta do ato.

Nestes termos, convencidos que fomos dos pre-
juízos que a proposição poderia trazer à administração 
pública e, sobretudo, da necessidade de se buscar, 
sempre, salvaguardas aos interesses públicos, quan-
do em jogo, refazemos nosso entendimento para, as-
sim, Votar Pela Rejeição do Projeto de Lei nº 5.634, 
de 2001. 

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2003. – 
Deputado Confúcio Moura, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em 
reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de 
Lei nº 5.634/2001, nos termos do Parecer do Relator, 
Deputado Confúcio Moura, que apresentou comple-
mentação de voto.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
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Silas Brasileiro, Abelardo Lupion e João Grandão 
– Vice-Presidentes, Adão Pretto, Anivaldo Vale, Assis 
Miguel do Couto, B. Sá, Carlos Dunga, Cezar Silvestri, 
Confúcio Moura, Elimar Máximo Damasceno, Érico Ri-
beiro, Francisco Turra, Helenildo Ribeiro, José Carlos 
Elias, Josué Bengtson, Kátia Abreu, Leandro Vilela, 
Leonardo Monteiro, Leonardo Vilela, Luci Choinacki, 
Luis Carlos Heinze, Moacir Micheletto, Moraes Souza, 
Nélio Dias, Nelson Marquezelli, Odair, Orlando Des-
consi, Renato Casagrande, Roberto Balestra, Roberto 
Pessoa, Romel Anizio, Ronaldo Caiado, Welinton Fa-
gundes, Zé Geraldo, Zé Gerardo, Zonta, Fábio Souto, 
José Ivo Sartori, Jovino Cândido, Júlio Cesar, Lael Va-
rella, Marcelino Fraga, Mário Heringer, Pedro Chaves, 
Pompeo de Mattos, Rubens Otoni e Takayama.

Sala da Comissão, em 5 de novembro de 2003. – 
Deputado Silas Brasileiro, Presidente em exercício

PROJETO DE LEI Nº 6.167-B, DE 2002 
(Do Senado Federal) 

PLS Nº 163/00

Autoriza a criação do Fundo de Apoio 
à Cajucultura – Funcaju, e dá outras pro-
vidências; tendo pareceres: da Comissão 
de Agricultura e Política Rural, pela apro-
vação (relator: DEP. ROBERTO PESSOA); e 
da Comissão de Finanças e Tributação, pela 
compatibilidade e adequação financeira e 
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, 
com emenda (relator: Dep. João Leão).

Despacho: Às Comissões de Agricultu-
ra e Política Rural; de Finanças e Tributação 
(Art. 54); e de Constituição e Justiça e de Re-
dação (Art. 54).

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

Publicação do Parecer da Comissão de Finanças 
e Tributação

I – Relatório

O Projeto de Lei nº 6.167, de 2002, de autoria do 
Senado Federal, visa a autorizar o Poder Executivo a 
criar o Fundo de Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU, 
com a finalidade de fomentar a produção, o beneficia-
mento e a comercialização do caju.

Para tanto, prevê o Projeto a destinação de re-
cursos orçamentários da União ao Fundo a ser criado, 
bem assim a criação de um programa nacional e de 
linha de crédito especial, voltados para o desenvolvi-
mento do agronegócio do caju. 

Distribuído inicialmente, nesta Casa Legislativa, 
à Comissão de Agricultura e Política Rural, o Projeto 

mereceu aprovação unânime, e vem a esta Comissão 
para exame do mérito e da adequação orçamentá-
ria e financeira, devendo, a seguir, ser submetido à 
apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e 
de Redação. Nesta Comissão, não foram apresen-
tadas emendas ao Projeto no prazo regimental. É o 
relatório.

II – Voto do Relator

Sob o ponto de vista das finanças públicas, a 
proposição em apreço deve ser considerada inteira-
mente conveniente e oportuna, tendo em vista que a 
retomada do crescimento, mediante o fortalecimento da 
atividade produtiva, é um imperativo que deve balizar 
todas as decisões desta Casa. A economia nacional 
não pode mais ficar estrangulada pelas taxas de juros 
mais elevadas do Planeta, precisa crescer, gerar em-
pregos e renda, e, para tanto, é essencial o estímulo 
e o apoio governamentais.

No caso específico da cajucultura, como bem 
ressaltado no parecer sobre o Projeto, emitido por seu 
ilustre Relator na Comissão de Agricultura e Política 
Rural, Deputado Roberto Pessoa, estão em jogo re-
ceitas cambiais da ordem de US$ 150 milhões, e 60 
mil empregos, que podem ser facilmente multiplicados, 
desde que aplicada a tecnologia adequada à melhoria 
da qualidade do produto e realizado o indispensável 
esforço mercadológico, especialmente visando às ex-
portações, mediante a correta utilização dos meca-
nismos de fomento governamental, como proposto no 
Projeto sob exame. 

Cabe a esta Comissão, além do exame do mérito, 
apreciar a proposição quanto à sua compatibilidade ou 
adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, nos termos 
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, arts. 
32, IX, e 53, II, bem assim da Norma Interna desta Co-
missão, datada de 29 de maio de 1996, que “estabe-
lece procedimentos para o exame de compatibilidade 
ou adequação orçamentária e financeira”. 

No caso da presente matéria, entendemos não 
estar proposto comando legal para aumento da des-
pesa da União, mas tão-somente a atribuição ao novo 
Fundo de recursos orçamentários e de créditos adi-
cionais, o que deverá efetivar-se mediante simples re-
manejamento de dotações atualmente consignadas a 
outros programas de trabalho, e que deverá fazer-se 
a critério do Poder Executivo, tendo em vista que se 
trata de simples lei autorizativa.
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Finalmente, entendemos recomendável que se 
altere a redação da cláusula de vigência (art. 5º) do 
PL nº 6.167, de 2002, estabelecendo vacatio legis do 
dia da publicação da lei até o primeiro dia do exercí-
cio financeiro subseqüente, com o objetivo não so-
mente de adequá-la à exigência contida no art. 8º, da 
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
com a redação dada pela Lei Complementar nº 107, 
de 26 de abril de 2001, como também para torná-la 
consentânea com o disposto no art. 167, inciso I, da 
Constituição Federal, que veda o início de programa 
não incluído na lei orçamentária anual.

Em face do exposto, somos pela adequação e 
compatibilidade orçamentária e financeira, e, no mérito, 
votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 6.167, de 
2002, com a emenda anexa, de nossa autoria.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2003. – 
Deputado João Leão, Relator

EMENDA

Dê-se ao art. 5º do projeto a seguinte redação: 

“Art. 5º Esta Lei entra em vigor no 
primeiro dia do exercício financeiro ime-
diatamente subseqüente ao de sua publi-
cação oficial.”

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2003. – 
Deputado João Leão, Relator.

III – Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião 
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela 
compatibilidade e adequação financeira e orçamentá-
ria e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 
6.167-A/02, com emenda, nos termos do parecer do 
relator, Deputado João Leão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Eliseu Resende,Presidente, Paulo Bernardo e 

Enivaldo Ribeiro, Vice-Presidentes; Antonio Cambraia, 
Antonio Carlos Mendes Thame, Armando Monteiro, 
Carlito Merss, Carlos Willian, Coriolano Sales, Félix 
Mendonça, Gonzaga Mota, Henrique Afonso, Itamar 
Serpa, João Correia, João Leão, José Militão, José 
Pimentel, Luiz Carreira, Max Rosenmann, Mussa De-
mes, Onyx Lorenzoni, Pauderney Avelino, Paulo Afonso, 
Pedro Novais, Professor Irapuan Teixeira, Raul Jung-
mann, Roberto Brant, Vignatti, Wasny de Roure, Yeda 
Crusius, Carlos Eduardo Cadoca, Feu Rosa, Kátia 
Abreu e Rodrigo Maia. 

Sala da Comissão, 19 de novembro de 2003. 
– Deputado Eliseu Resende, Presidente 

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 nº 205, de 
28 de junho de 1990, resolve:

EXONERAR, de acordo com o artigo 35, inciso 
I, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, STE-
FANO AGUIAR DOS SANTOS, ponto nº 116.558, do 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, que exerce no Gabinete do Líder do 
Partido Social Cristão.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPU-
TADOS, no uso das atribuições que lhe confere o ar-
tigo 1º, inciso I, alínea “a”, do Ato da Mesa nº 205, de 
28 de junho de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 
11 de dezembro de 1990, resolve:

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, ACYR SILVA OLIVEIRA para exer-
cer, no Gabinete do Líder do Partido Social Cristão, o 
cargo em comissão de Assistente Técnico de Gabinete 
Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara 
dos Deputados, criado pela Resolução nº 17, de 18 de 
dezembro de 2003.

NOMEAR, na forma do artigo 9º, inciso II, da Lei 
nº 8.112, de 1990, OLGA MARIA AGUIAR MILET CA-
VALCANTI FERREIRA para exercer, na Coordenação 
de Registro Funcional, do Departamento de Pessoal, o 
cargo em comissão de Assessor Técnico, CNE-07, do 
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado 
pelo artigo 1º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de fevereiro 
de 1999, combinado com o Ato da Mesa nº 140, de 17 
de dezembro de 2002.

Câmara Dos Deputados, em 08 de julho de 2004. 
João Paulo Cunha, Presidente

PORTARIA

PORTARIA Nº 114/, DE 2004

O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, 
de acordo com o Art. 259 do Regimento Interno, com-
binado com o inciso II do art. 1º do Ato da Mesa nº 
205, de 1990, Resolve:

Credenciar o Senhor Moysés Simão Sznifer, 
como Representante da Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho / ANPT.

Câmara dos Deputados, 8 de  julho de 2004. – 
Deputado Geddel Vieira Lima, Primeiro-Secretário.
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Piauí
Átila Lira - PSDB
B. Sá - PPS
Ciro Nogueira - PP
Júlio Cesar - PFL
Marcelo Castro - PMDB
Moraes Souza - PMDB
Mussa Demes - PFL
Nazareno Fonteles - PT
Paes Landim - PTB
Promotor Afonso Gil - PDT

Rio Grande do Norte
Álvaro Dias - PDT
Carlos Alberto Rosado - PFL
Fátima Bezerra - PT
Henrique Eduardo Alves - PMDB
Lavoisier Maia - PSB
Nélio Dias - PP
Ney Lopes - PFL
Sandra Rosado - PMDB

Paraíba
Benjamin Maranhão - PMDB
Carlos Dunga - PTB
Damiao Feliciano - PMDB



Domiciano Cabral - PSDB
Inaldo Leitão - PL
Lúcia Braga - PT
Luiz Couto - PT
Marcondes Gadelha - PTB
Philemon Rodrigues - PTB
Ricardo Rique - PL
Wellington Roberto - PL
Wilson Santiago - PMDB

Pernambuco
André de Paula - PFL
Armando Monteiro - PTB
Carlos Eduardo Cadoca - PMDB
Fernando Ferro - PT
Gonzaga Patriota - PSB
Inocêncio Oliveira - PFL
Joaquim Francisco - PTB
Jorge Gomes - PSB
José Chaves - PTB
José Mendonça Bezerra - PFL
José Múcio Monteiro - PTB
Luiz Piauhylino - PTB
Marcos de Jesus - PL
Maurício Rands - PT
Miguel Arraes - PSB
Osvaldo Coelho - PFL
Pastor Francisco Olímpio - PSB
Paulo Rubem Santiago - PT
Pedro Corrêa - PP
Raul Jungmann - PPS
Renildo Calheiros - PCdoB
Ricardo Fiuza - PP
Roberto Freire - PPS
Roberto Magalhães - PTB
Severino Cavalcanti - PP

Alagoas
Benedito de Lira - PP
Givaldo Carimbão - PSB
Helenildo Ribeiro - PSDB
João Caldas - PL
João Lyra - PTB
José Thomaz Nonô - PFL
Jurandir Boia - PSB
Olavo Calheiros - PMDB
Rogério Teófilo - PPS

Sergipe
Bosco Costa - PSDB
Cleonâncio Fonseca - PP
Heleno Silva - PL
Jackson Barreto - PTB
João Fontes - S.PART.
Jorge Alberto - PMDB
José Carlos Machado - PFL

Bahia
Alice Portugal - PCdoB
Antonio Carlos Magalhães Neto - PFL
Aroldo Cedraz - PFL
Claudio Cajado - PFL
Colbert Martins - PPS
Coriolano Sales - PFL
Daniel Almeida - PCdoB
Edson Duarte - PV
Fábio Souto - PFL
Félix Mendonça - PFL
Fernando de Fabinho - PFL
Geddel Vieira Lima - PMDB
Gerson Gabrielli - PFL
Guilherme Menezes - PT
Jairo Carneiro - PFL
João Almeida - PSDB

João Carlos Bacelar - PFL
João Leão - PL
Jonival Lucas Junior - PTB
José Carlos Aleluia - PFL
José Carlos Araújo - PFL
José Rocha - PFL
Josias Gomes - PT
Jutahy Junior - PSDB
Luiz Alberto - PT
Luiz Bassuma - PT
Luiz Carreira - PFL
Marcelo Guimarães Filho - PFL
Mário Negromonte - PP
Milton Barbosa - PFL
Nelson Pellegrino - PT
Paulo Magalhães - PFL
Pedro Irujo - PL
Reginaldo Germano - PP
Robério Nunes - PFL
Severiano Alves - PDT
Walter Pinheiro - PT
Zelinda Novaes - PFL
Zezéu Ribeiro - PT

Minas Gerais
Anderson Adauto - PL
Aracely de Paula - PL
Athos Avelino - PPS
Bonifácio de Andrada - PSDB
Cabo Júlio - PSC
Carlos Melles - PFL
Carlos Mota - PL
Carlos Willian - PSC
César Medeiros - PT
Cleuber Carneiro - PFL
Custódio Mattos - PSDB
Dr. Francisco Gonçalves - PTB
Edmar Moreira - PL
Eduardo Barbosa - PSDB
Eliseu Resende - PFL
Fernando Diniz - PMDB
Geraldo Thadeu - PPS
Gilmar Machado - PT
Isaías Silvestre - PSB
Ivo José - PT
Jaime Martins - PL
João Magalhães - PMDB
João Magno - PT
João Paulo Gomes da Silva - PL
José Militão - PTB
José Santana de Vasconcellos - PL
Júlio Delgado - PPS
Lael Varella - PFL
Leonardo Mattos - PV
Leonardo Monteiro - PT
Lincoln Portela - PL
Marcello Siqueira - PMDB
Márcio Reinaldo Moreira - PP
Maria do Carmo Lara - PT
Mário Assad Júnior - PL
Mário Heringer - PDT
Mauro Lopes - PMDB
Narcio Rodrigues - PSDB
Odair - PT
Odelmo Leão - PP
Osmânio Pereira - PTB
Paulo Delgado - PT
Rafael Guerra - PSDB
Reginaldo Lopes - PT
Roberto Brant - PFL
Romel Anizio - PP



Romeu Queiroz - PTB
Ronaldo Vasconcellos - PTB
Saraiva Felipe - PMDB
Sérgio Miranda - PCdoB
Silas Brasileiro - PMDB
Virgílio Guimarães - PT
Vittorio Medioli - PSDB

Espírito Santo
Feu Rosa - PP
Iriny Lopes - PT
José Carlos Elias - PTB
Manato - PDT
Marcelino Fraga - PMDB
Marcus Vicente - PTB
Neucimar Fraga - PL
Nilton Baiano - PP
Renato Casagrande - PSB
Rose de Freitas - PMDB

Rio de Janeiro
Alexandre Cardoso - PSB
Alexandre Santos - PP
Almerinda de Carvalho - PMDB
Almir Moura - PL
André Luiz - PMDB
Antonio Carlos Biscaia - PT
Bernardo Ariston - PMDB
Carlos Nader - PFL
Carlos Rodrigues - PL
Carlos Santana - PT
Chico Alencar - PT
Deley - PV
Dr. Heleno - PP
Edson Ezequiel - PMDB
Eduardo Cunha - PMDB
Eduardo Paes - PSDB
Elaine Costa - PTB
Fernando Gabeira - S.PART.
Fernando Lopes - PMDB
Francisco Dornelles - PP
Itamar Serpa - PSDB
Jair Bolsonaro - PTB
Jandira Feghali - PCdoB
João Mendes de Jesus - PSL
Jorge Bittar - PT
José Divino - PMDB
Josias Quintal - PMDB
Juíza Denise Frossard - PSDB
Julio Lopes - PP
Laura Carneiro - PFL
Leonardo Picciani - PMDB
Lindberg Farias - PT
Luiz Sérgio - PT
Maria Lucia - PMDB
Miro Teixeira - PPS
Moreira Franco - PMDB
Nelson Bornier - PMDB
Paulo Baltazar - PSB
Paulo Feijó - PSDB
Reinaldo Betão - PL
Renato Cozzolino - PSC
Roberto Jefferson - PTB
Rodrigo Maia - PFL
Sandro Matos - PTB
Simão Sessim - PP
Vieira Reis - PMDB

São Paulo
Alberto Goldman - PSDB
Aloysio Nunes Ferreira - PSDB
Amauri Gasques - PL
Angela Guadagnin - PT

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

Mato Grosso
Amador Tut - PL
Carlos Abicalil - PT
Celcita Pinheiro - PFL



Lino Rossi - PSDB
Pedro Henry - PP
Ricarte de Freitas - PTB
Teté Bezerra - PMDB
Thelma de Oliveira - PSDB

Distrito Federal
Alberto Fraga - PTB
José Rajão - PSDB
José Roberto Arruda - PFL
Maninha - PT
Osório Adriano - PFL
Sigmaringa Seixas - PT
Tatico - PTB
Wasny de Roure - PT

Goiás
Barbosa Neto - PSB
Carlos Alberto Leréia - PSDB
Enio Tatico - PTB
João Campos - PSDB
Jovair Arantes - PTB
Leandro Vilela - PMDB
Leonardo Vilela - PP
Luiz Bittencourt - PMDB
Neyde Aparecida - PT
Pedro Chaves - PMDB
Professora Raquel Teixeira - PSDB
Ronaldo Caiado - PFL
Rubens Otoni - PT
Sandes Júnior - PP
Sandro Mabel - PL
Sergio Caiado - PP
Vilmar Rocha - PFL

Mato Grosso do Sul
Antônio Carlos Biffi - PT
Antonio Cruz - PTB
Geraldo Resende - PPS
João Grandão - PT
Murilo Zauith - PFL
Nelson Trad - PMDB
Vander Loubet - PT
Waldemir Moka - PMDB

Paraná
Abelardo Lupion - PFL
Affonso Camargo - PSDB
Airton Roveda - PMDB
Alex Canziani - PTB
André Zacharow - PP
Assis Miguel do Couto - PT
Cezar Silvestri - PPS
Chico da Princesa - PL
Colombo - PT
Dilceu Sperafico - PP
Dr. Rosinha - PT
Dra. Clair - PT
Eduardo Sciarra - PFL
Giacobo - PL
Gustavo Fruet - PMDB
Hermes Parcianello - PMDB
Iris Simões - PTB
José Borba - PMDB
José Janene - PP
Luiz Carlos Hauly - PSDB
Max Rosenmann - PMDB
Moacir Micheletto - PMDB
Nelson Meurer - PP
Odílio Balbinotti - PMDB
Oliveira Filho - PL
Osmar Serraglio - PMDB
Paulo Bernardo - PT
Ricardo Barros - PP

Selma Schons - PT
Takayama - PMDB

Santa Catarina
Adelor Vieira - PMDB
Carlito Merss - PT
Edison Andrino - PMDB
Fernando Coruja - PPS
Gervásio Silva - PFL
Ivan Ranzolin - PP
João Matos - PMDB
João Pizzolatti - PP
Jorge Boeira - PT
Leodegar Tiscoski - PP
Luci Choinacki - PT
Mauro Passos - PT
Paulo Afonso - PMDB
Paulo Bauer - PFL
Vignatti - PT
Zonta - PP

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT
Alceu Collares - PDT
Ary Vanazzi - PT
Augusto Nardes - PP
Beto Albuquerque - PSB
Cezar Schirmer - PMDB
Darcísio Perondi - PMDB
Eliseu Padilha - PMDB
Enio Bacci - PDT
Érico Ribeiro - PP
Francisco Appio - PP
Francisco Turra - PP
Henrique Fontana - PT
José Ivo Sartori - PMDB
Júlio Redecker - PSDB
Kelly Moraes - PTB
Luciana Genro - S.PART.
Luis Carlos Heinze - PP
Maria do Rosário - PT
Mendes Ribeiro Filho - PMDB
Milton Cardias - PTB
Nelson Proença - PPS
Onyx Lorenzoni - PFL
Orlando Desconsi - PT
Osvaldo Biolchi - PMDB
Pastor Reinaldo - PTB
Paulo Gouvêa - PL
Paulo Pimenta - PT
Pompeo de Mattos - PDT
Tarcisio Zimmermann - PT
Yeda Crusius - PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Presidente: Leonardo Vilela (PP)
1º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
2º Vice-Presidente: Assis Miguel do Couto (PT)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Adão Pretto Guilherme Menezes
Anselmo Odair
Assis Miguel do Couto Orlando Desconsi
João Grandão Paulo Pimenta
Josias Gomes Rubens Otoni
Zé Geraldo Vignatti

PMDB
Airton Roveda vaga do PTB Darcísio Perondi
Confúcio Moura José Ivo Sartori
Moacir Micheletto vaga do PSC Leandro Vilela
Odílio Balbinotti Osvaldo Reis
Silas Brasileiro Pedro Chaves
Waldemir Moka
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto Abelardo Lupion
Kátia Abreu Cleuber Carneiro
Ronaldo Caiado João Carlos Bacelar vaga do PC do B

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

PP
Augusto Nardes Benedito de Lira
Dilceu Sperafico vaga do PSDB Cleonâncio Fonseca
Francisco Turra vaga do PC do B Érico Ribeiro vaga do Bloco PFL, PRONA

Leonardo Vilela Romel Anizio
Luis Carlos Heinze 1 vaga
Nélio Dias
Zonta vaga do Bloco PFL, PRONA

PSDB
Anivaldo Vale Bosco Costa
Antonio Carlos Mendes
Thame

Julio Semeghini

Júlio Redecker 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PTB
Carlos Dunga Alberto Fraga
José Carlos Elias Joaquim Francisco
Rommel Feijó Josué Bengtson
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
Almir Sá Amador Tut
Anderson Adauto Heleno Silva
Roberto Pessoa (Licenciado) Mário Assad Júnior

PPS
Cezar Silvestri Júnior Betão

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Pompeo de Mattos

PC do B

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

a vaga)
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Zequinha Marinho

Secretário(a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 216-6403/6404/6406
FAX: 216-6415

COMISSÃO DA AMAZÔNIA, INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: Júnior Betão (PPS)
1º Vice-Presidente: Agnaldo Muniz (PPS)
2º Vice-Presidente: Davi Alcolumbre (PDT)
3º Vice-Presidente: Asdrubal Bentes (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Josias Gomes
Antonio Nogueira Paulo Rocha
Henrique Afonso Terezinha Fernandes
Nilson Mourão Zé Geraldo

PMDB
Ann Pontes Mauro Lopes

Asdrubal Bentes
(Dep. do PSDB ocupa a

vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
2 vagas Nice Lobão

Vic Pires Franco
PP

Carlos Souza vaga do Bloco PL, PSL Eliseu Moura
Francisco Garcia Suely Campos
Zé Lima

PSDB
Helenildo Ribeiro Anivaldo Vale vaga do PMDB

1 vaga João Castelo
Zenaldo Coutinho

PTB
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Ricarte de Freitas
1 vaga (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Miguel de Souza Luciano Castro
(Dep. do PP ocupa a vaga) Raimundo Santos

PPS
Agnaldo Muniz vaga do PMDB Lupércio Ramos
Júnior Betão Maria Helena vaga do PTB

PSB
Janete Capiberibe Hamilton Casara

PDT
Davi Alcolumbre Dr. Rodolfo Pereira
Gervásio Oliveira vaga do PTB

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

PSC
Zequinha Marinho vaga do PMDB

Secretário(a): Cristiano Ferri Soares de Faria
Local: Anexo II - Sala T- 59
Telefones: 216-6432
FAX: 216-6440

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E
INFORMÁTICA

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
2º Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Jorge Bittar Angela Guadagnin
Mariângela Duarte Fernando Ferro
Nazareno Fonteles Mauro Passos
Professor Luizinho Paulo Delgado
Walter Pinheiro Zarattini

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

vaga)
PMDB



Adelor Vieira vaga do PTB Confúcio Moura vaga do PT

Aníbal Gomes vaga do PP Edson Ezequiel
Eduardo Cunha Luiz Bittencourt
Gustavo Fruet Pastor Pedro Ribeiro
Henrique Eduardo Alves Vieira Reis
Jader Barbalho Zé Gerardo
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
Corauci Sobrinho Carlos Nader
Gilberto Kassab José Carlos Araújo
João Batista vaga do PP José Carlos Machado
José Mendonça Bezerra (Dep. do PDT ocupa a vaga)
José Rocha
Júlio Cesar vaga do PDT

PP
Ricardo Barros Antonio Joaquim
Vanderlei Assis Augusto Nardes
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Reginaldo Germano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

1 vaga

PSDB
Ariosto Holanda Alberto Goldman
Julio Semeghini Carlos Alberto Leréia
Narcio Rodrigues Nilson Pinto

PTB
Iris Simões Antonio Cruz
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Romeu Queiroz
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Salvador Zimbaldi

Bloco PL, PSL
Mário Assad Júnior Almir Moura
Paulo Marinho João Mendes de Jesus
Pedro Irujo vaga do PTB Maurício Rabelo
Raimundo Santos

PPS
Nelson Proença Raul Jungmann

PSB
Jurandir Boia vaga do PT Renato Casagrande
Luiza Erundina

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

Dr. Hélio vaga do Bloco PFL, PRONA

1 vaga
PC do B

Jamil Murad Alice Portugal
PSC

Costa Ferreira Pastor Amarildo
Secretário(a): Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 49
Telefones: 216-6452 A 6458
FAX: 216-6465

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA
Presidente: Maurício Rands (PT)
1º Vice-Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Dra. Clair
José Eduardo Cardozo Fátima Bezerra
José Mentor Iara Bernardi
Luiz Eduardo Greenhalgh Ivan Valente
Maurício Rands João Alfredo
Odair José Pimentel
Rubens Otoni Lindberg Farias
Rubinelli Luiz Couto
Sigmaringa Seixas Nelson Pellegrino
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Asdrubal Bentes
Jefferson Campos Cezar Schirmer
José Divino João Matos
Mendes Ribeiro Filho Mauro Benevides
Michel Temer Sandra Rosado
Nelson Trad 3 vagas
Osmar Serraglio
Takayama

Bloco PFL, PRONA
Antonio Carlos Magalhães
Neto

André de Paula

José Roberto Arruda Coriolano Sales
Luiz Carlos Santos Enéas
Ney Lopes Laura Carneiro
Paulo Magalhães Marcos Abramo
Vic Pires Franco Mendonça Prado (Licenciado)
Vilmar Rocha Moroni Torgan vaga do PP

Onyx Lorenzoni
Robson Tuma vaga do PC do B

Ronaldo Caiado vaga do PSB

PP
Darci Coelho Celso Russomanno
Ildeu Araujo Ivan Ranzolin
Odelmo Leão (Dep. do PPS ocupa a vaga)

Reginaldo Germano
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
Ricardo Fiuza 2 vagas
Wagner Lago

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Antonio Carlos Pannunzio
Bosco Costa Átila Lira
João Almeida Bonifácio de Andrada
Juíza Denise Frossard Helenildo Ribeiro
Jutahy Junior João Campos vaga do PSC

Vicente Arruda vaga do PT Léo Alcântara
Zenaldo Coutinho Wilson Santos (Licenciado)

PTB
Antonio Cruz Jair Bolsonaro
Edna Macedo Jovair Arantes
Paes Landim Luiz Antonio Fleury
Roberto Magalhães Neuton Lima
Vicente Cascione Roberto Jefferson

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Almeida de Jesus
Carlos Rodrigues Coronel Alves
Edmar Moreira Jaime Martins
Inaldo Leitão João Leão
João Paulo Gomes da Silva Neucimar Fraga

PPS
Dimas Ramalho Agnaldo Muniz
Roberto Freire Colbert Martins

Fernando Coruja vaga do PP

PSB
Alexandre Cardoso Isaías Silvestre

Gonzaga Patriota
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PDT

Alceu Collares Severiano Alves
PC do B

Sérgio Miranda
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PSC

Pastor Amarildo (Dep. do PSDB ocupa a vaga)
PV

Marcelo Ortiz Sarney Filho
Secretário(a): Rejane Salete Marques
Local: Anexo II,Térreo, Ala , sala 21
Telefones: 216-6494
FAX: 216-6499



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Presidente: Paulo Lima (PMDB)
1º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
2º Vice-Presidente: Julio Lopes (PP)
3º Vice-Presidente: Jonival Lucas Junior (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Dr. Rosinha Antonio Nogueira
Maria do Carmo Lara Luiz Bassuma
Paulo Bernardo Rubinelli
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Walter Pinheiro

PMDB
Leandro Vilela vaga do PPS André Luiz
Luiz Bittencourt Max Rosenmann
Olavo Calheiros Silas Brasileiro
Pastor Pedro Ribeiro vaga do PV

Paulo Lima
Wladimir Costa vaga do PT

Bloco PFL, PRONA
José Carlos Machado Marcelo Guimarães Filho
Marcos Abramo Ney Lopes
Robério Nunes (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)

PP
Celso Russomanno Alexandre Santos
Julio Lopes Ricardo Fiuza

PSDB
Paulo Kobayashi Manoel Salviano
Sebastião Madeira Professora Raquel Teixeira

PTB
Jonival Lucas Junior Alex Canziani
(Dep. do PSC ocupa a vaga) Ricardo Izar

Bloco PL, PSL
Maurício Rabelo Amauri Gasques
Sandro Mabel Wellington Roberto

PPS
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Dimas Ramalho

PSB
Jorge Gomes Givaldo Carimbão

PV
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

Deley

PCdoB
Daniel Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Renato Cozzolino vaga do PTB

Secretário(a): Lilian de Cássia Albuquerque Santos
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 152
Telefones: 216-6920 A 6922
FAX: 216-6925

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Gonzaga Mota (PSDB)
1º Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PP)
2º Vice-Presidente: Almeida de Jesus (PL)
3º Vice-Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato Luiz Eduardo Greenhalgh
Jorge Boeira Paulo Bernardo
Lindberg Farias Vicentinho
Reginaldo Lopes Zico Bronzeado

PMDB
Bernardo Ariston Luiz Bittencourt
Carlos Eduardo
Cadoca

Odílio Balbinotti

Edson Ezequiel Paulo Afonso

Bloco PFL, PRONA
Fernando de Fabinho Carlos Melles
Gerson Gabrielli Jairo Carneiro
Osório Adriano (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PP
Dr. Benedito Dias Delfim Netto
Sergio Caiado Nélio Dias

PSDB
Gonzaga Mota Bismarck Maia vaga do PV

Léo Alcântara vaga do PV Júlio Redecker
Ronaldo Dimas vaga do PTB Yeda Crusius
Vittorio Medioli

PTB
Nelson Marquezelli Armando Monteiro
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

Dr. Francisco Gonçalves vaga do Bloco PFL, PRONA

Enio Tatico
Bloco PL, PSL

Almeida de Jesus Giacobo
Reinaldo Betão Ricardo Rique

PPS
Lupércio Ramos Nelson Proença

PSB
1 vaga 1 vaga

PV
(Dep. do PSDB ocupa
a vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Secretário(a): Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo II, Térreo, Ala A, sala 27
Telefones: 216-6601 A 6609
FAX: 216-6610

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Presidente: Silas Câmara (PTB)
1º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
2º Vice-Presidente: Walter Feldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Cezar Schirmer (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi Carlito Merss
Fátima Bezerra Devanir Ribeiro
Terezinha Fernandes Ivo José
Zezéu Ribeiro Maria do Carmo Lara

PMDB
Cezar Schirmer Jader Barbalho
Jorge Alberto Leonardo Picciani
Mauro Benevides Marinha Raupp
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Claudio Cajado Dr. Pinotti
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Francisco Rodrigues
1 vaga José Roberto Arruda

PP
Eliseu Moura Zé Lima

Romel Anizio
(Dep. do PTB ocupa a

vaga)
PSDB

Walter Feldman Paulo Kobayashi
Wilson Santos (Licenciado) Sebastião Madeira

PTB
Jackson Barreto José Carlos Elias
Joaquim Francisco vaga do PDT Pastor Frankembergen
José Chaves vaga do PMDB Tatico vaga do PP

Pedro Fernandes vaga do Bloco PFL, PRONA

Ricardo Izar vaga do Bloco PL, PSL

Silas Câmara
Bloco PL, PSL

Paulo Gouvêa Anderson Adauto
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Chico da Princesa

PPS



Maria Helena B. Sá
PSB

Dr. Evilásio Barbosa Neto
PDT

(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga
PC do B

Inácio Arruda 1 vaga
Secretário(a): James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala C, Sala 188
Telefones: 216-6551/ 6554
FAX: 216-6560

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS
Presidente: Mário Heringer (PDT)
1º Vice-Presidente: Luiz Couto (PT)
2º Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Iriny Lopes Adão Pretto
Luci Choinacki Carlos Abicalil
Luiz Couto Chico Alencar
Orlando Fantazzini Luiz Alberto

Maria do Rosário vaga do PMDB

PMDB
Fernando Diniz (Dep. do PT ocupa a vaga)
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Jairo Carneiro (Dep. do PDT ocupa a vaga)

Zelinda Novaes
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
PP

2 vagas José Linhares
Nilton Baiano

PSDB
Thelma de Oliveira João Almeida
(Dep. do PV ocupa a vaga) (Dep. do PV ocupa a vaga)

PTB
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Marcus Vicente
1 vaga Pastor Reinaldo

Bloco PL, PSL
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Lincoln Portela vaga do Bloco PFL, PRONA

Paulo Gouvêa
PPS

Geraldo Thadeu Cláudio Magrão
Miro Teixeira vaga do PMDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio Lavoisier Maia

PDT
Mário Heringer vaga do Bloco PL, PSL Enio Bacci vaga do Bloco PFL, PRONA

Promotor Afonso Gil vaga do PTB

PV
Leonardo Mattos vaga do PSDB Edson Duarte vaga do PSDB

Secretário(a): Ruy dos Santos Siqueira
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 185
Telefones: 216-6575
FAX: 216-6580

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Presidente: Carlos Abicalil (PT)
1º Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
2º Vice-Presidente: João Matos (PMDB)
3º Vice-Presidente: Professora Raquel Teixeira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil Antônio Carlos Biffi
Chico Alencar Colombo
Iara Bernardi Fátima Bezerra
Ivan Valente Henrique Afonso

Maria do Rosário vaga do PSB Paulo Rubem Santiago
Neyde Aparecida Selma Schons vaga do PMDB

PMDB
Gastão Vieira vaga do PTB Luiz Bittencourt
João Matos Osmar Serraglio
José Ivo Sartori Paulo Lima
Marinha Raupp (Dep. do PT ocupa a vaga)
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA

Celcita Pinheiro
Antonio Carlos Magalhães

Neto
César Bandeira Clóvis Fecury
Osvaldo Coelho Murilo Zauith

PP
Professor Irapuan Teixeira Márcio Reinaldo Moreira
Suely Campos Vanderlei Assis
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Wagner Lago

PSDB
Átila Lira Domiciano Cabral
Bonifácio de Andrada vaga do PP Eduardo Barbosa
Lobbe Neto Rafael Guerra
Nilson Pinto vaga do Bloco PL, PSL

Professora Raquel Teixeira
PTB

Eduardo Seabra Elaine Costa
Kelly Moraes Rommel Feijó
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PSC ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Milton Monti Humberto Michiles
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Pedro Irujo

PPS
Rogério Teófilo Athos Avelino

PSB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Promotor Afonso Gil

PC do B
Alice Portugal Sérgio Miranda

PSC
Costa Ferreira vaga do PTB

Secretário(a): Anamélia Lima Rocha Fernandes
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 170
Telefones: 216-6622/6625/6627/6628
FAX: 216-6635

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Nelson Bornier (PMDB)
1º Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PP)
2º Vice-Presidente: Paulo Rubem Santiago (PT)
3º Vice-Presidente: Carlos Willian (PSC)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Henrique Fontana
José Pimentel Jorge Bittar
Paulo Rubem Santiago Jorge Boeira
Vignatti José Mentor
Virgílio Guimarães Wasny de Roure

PMDB
Marcelino Fraga vaga do PTB André Luiz
Max Rosenmann Eduardo Cunha
Nelson Bornier João Magalhães
Paulo Afonso 1 vaga
Pedro Novais

Bloco PFL, PRONA
Coriolano Sales Gerson Gabrielli
Eliseu Resende João Batista
Félix Mendonça José Carlos Araújo
Luiz Carreira Júlio Cesar
Mussa Demes vaga do Bloco PL, PSL Paulo Bauer vaga do PSC

Onyx Lorenzoni vaga do PC do B



Pauderney Avelino vaga do PSB

Roberto Brant vaga do PTB

PP
Alexandre Santos vaga do PDT Feu Rosa
Delfim Netto Francisco Turra
Enivaldo Ribeiro (Licenciado) Zonta
Francisco Dornelles

PSDB
Antonio Cambraia Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Ronaldo Dimas
Yeda Crusius Vittorio Medioli

PTB
Armando Monteiro Jonival Lucas Junior
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) José Militão
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

Sandro Matos

Bloco PL, PSL
João Leão Almir Sá
(Dep. do Bloco PFL, PRONA
ocupa a vaga)

José Santana de Vasconcellos

PPS
Fernando Coruja Miro Teixeira

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

Beto Albuquerque

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

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

1 vaga

PSC

Carlos Willian
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Secretário(a): Maria Linda Magalhães
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 136
Telefones: 216-6654/6655/6652
FAX: 216-6660

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE
Presidente: José Priante (PMDB)
1º Vice-Presidente: André Luiz (PMDB)
2º Vice-Presidente: João Magno (PT)
3º Vice-Presidente: Enio Bacci (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Luiz Sérgio
João Magno Professor Luizinho
Wasny de Roure Roberto Gouveia
(Dep. do PP ocupa a vaga) Virgílio Guimarães

PMDB
André Luiz Aníbal Gomes
João Correia vaga do Bloco PL, PSL Nelson Bornier
João Magalhães Wladimir Costa
José Priante

Bloco PFL, PRONA
Carlos Nader José Carlos Machado
José Carlos Araújo José Roberto Arruda
Paulo Bauer (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PP
Leodegar Tiscoski vaga do PT Dr. Heleno
Márcio Reinaldo Moreira José Janene vaga do PV

Ronivon Santiago Odelmo Leão
Simão Sessim vaga do PV Pedro Corrêa vaga do PTB

PSDB
Alberto Goldman Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Walter Feldman

PTB
Elaine Costa (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Sandro Matos (Dep. do PP ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL

Almir Moura Carlos Rodrigues
(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

João Caldas

PPS
(Dep. do PDT ocupa a vaga) Rogério Teófilo

PSB
Barbosa Neto 1 vaga

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) (Dep. do PP ocupa a vaga)

PDT
Enio Bacci vaga do PPS

PSC
Cabo Júlio vaga do PTB

Renato Cozzolino vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Edilson Saraiva Alencar
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 161
Telefones: 216-6671 A 6675
FAX: 216-6676

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA
Presidente: André de Paula (PFL)
1º Vice-Presidente: Mendonça Prado (PFL)
2º Vice-Presidente: Colombo (PT)
3º Vice-Presidente: Jaime Martins (PL)
Titulares Suplentes

PT
Colombo Orlando Fantazzini
Lúcia Braga Tarcisio Zimmermann
1 vaga (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PMDB
Almerinda de Carvalho 3 vagas
Moraes Souza
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
André de Paula Fernando de Fabinho
Mendonça Prado
(Licenciado)

Laura Carneiro vaga do PTB

1 vaga
PP

Nilton Baiano Enivaldo Ribeiro (Licenciado)
1 vaga Ronivon Santiago

PSDB
2 vagas Eduardo Gomes

Vicente Arruda
PTB

Marcondes Gadelha
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
Roberto Jefferson 1 vaga

Bloco PL, PSL
Heleno Silva Inaldo Leitão
Jaime Martins Marcos de Jesus

S.PART.
João Fontes 2 vagas
1 vaga

PSB
Luiza Erundina vaga do PT

Secretário(a): Gardene Maria Ferreira de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Ala A, salas 121/122
Telefones: 216-6692 / 6693
FAX: 216-6700

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Presidente: Paulo Baltazar (PSB)
1º Vice-Presidente: Givaldo Carimbão (PSB)
2º Vice-Presidente: César Medeiros (PT)
3º Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Anselmo



Ivo José vaga do PTB Assis Miguel do Couto
João Alfredo Iriny Lopes
Leonardo Monteiro Nazareno Fonteles
Luciano Zica
Luiz Alberto vaga do PTB

PMDB
Osvaldo Reis vaga do PDT José Divino
Teté Bezerra Luiz Bittencourt
(Dep. do PV ocupa a vaga) Max Rosenmann
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Aroldo Cedraz
2 vagas Gervásio Silva

Milton Barbosa vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PP

Antonio Joaquim Sergio Caiado
1 vaga (Dep. do PV ocupa a vaga)

PSDB
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Affonso Camargo
1 vaga Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
(Dep. do PT ocupa a vaga) Paes Landim
(Dep. do PT ocupa a vaga) Ronaldo Vasconcellos

Bloco PL, PSL
Amador Tut Wanderval Santos

Oliveira Filho
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
PPS

B. Sá Cezar Silvestri
PSB

Givaldo Carimbão vaga do PSDB Janete Capiberibe
Paulo Baltazar
Renato Casagrande vaga do Bloco PFL,

PRONA

PDT
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) Davi Alcolumbre

PV
Edson Duarte vaga do PMDB Jovino Cândido vaga do PP

Sarney Filho Marcelo Ortiz
S.PART.

Fernando Gabeira 1 vaga
PSC

Carlos Willian vaga do Bloco PFL, PRONA

Secretário(a): Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala C, sala 150
Telefones: 216-6521 A 6526
FAX: 216-6535

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: João Pizzolatti (PP)
1º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB)
3º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Eduardo Valverde
Luiz Bassuma Hélio Esteves
Luiz Sérgio Luciano Zica
Mauro Passos Vander Loubet

PMDB
Marcello Siqueira Alceste Almeida
Moreira Franco João Matos
Rose de Freitas Josias Quintal
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz Celcita Pinheiro vaga do PSC

Eduardo Sciarra César Bandeira
Gervásio Silva Luiz Carlos Santos

Pauderney Avelino vaga do PDT

Robério Nunes
PP

Dr. Heleno Nelson Meurer
João Pizzolatti Ricardo Barros
José Janene vaga do PMDB Simão Sessim vaga do PTB

Vadão Gomes vaga do PPS

PSDB
Eduardo Gomes Antonio Cambraia
Nicias Ribeiro Lobbe Neto
Paulo Feijó vaga do PSB

PTB
Marcus Vicente vaga do PDT Edna Macedo
Osmânio Pereira (Dep. do PP ocupa a vaga)
Salvador Zimbaldi

Bloco PL, PSL
João Caldas Aracely de Paula
José Santana de
Vasconcellos

Miguel de Souza

PPS
(Dep. do PP ocupa a vaga) Leônidas Cristino

PSB
(Dep. do PSDB ocupa a
vaga)

Jurandir Boia

PDT
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

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

PSC

1 vaga
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa a

vaga)
Secretário(a): Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo II, Térreo, Ala C, sala 56
Telefones: 216-6711 / 6713
FAX: 216-6720

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA
NACIONAL

Presidente: Carlos Melles (PFL)
1º Vice-Presidente: Maninha (PT)
2º Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3º Vice-Presidente: André Zacharow (PP)
Titulares Suplentes

PT
Maninha João Magno
Paulo Delgado Leonardo Monteiro
Zarattini Nilson Mourão
Zico Bronzeado Sigmaringa Seixas

PMDB
Edison Andrino Marcelino Fraga
Fernando Lopes Moreira Franco
Vieira Reis (Dep. do PV ocupa a vaga)
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Dep. do PSDB ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Carlos Melles Claudio Cajado
Francisco Rodrigues vaga do Bloco PL, PSL João Carlos Bacelar
José Thomaz Nonô Robério Nunes vaga do Bloco PL, PSL

Murilo Zauith Roberto Brant vaga do PTB

Vilmar Rocha
PP

André Zacharow Dilceu Sperafico
Feu Rosa Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin Luis Carlos Heinze vaga do PPS

Professor Irapuan Teixeira
PSDB

Antonio Carlos Pannunzio Aloysio Nunes Ferreira
João Castelo Antonio Carlos Mendes Thame
Zulaiê Cobra Luiz Carlos Hauly vaga do PMDB

Professora Raquel Teixeira
PTB

Arnon Bezerra Jackson Barreto



Jair Bolsonaro (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

Pastor Frankembergen
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

ocupa a vaga)
Bloco PL, PSL

Lincoln Portela vaga do PMDB João Paulo Gomes da Silva

Marcos de Jesus
(Dep. do Bloco PFL, PRONA

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

PPS
Átila Lins (Dep. do PP ocupa a vaga)
João Herrmann Neto vaga do PDT

PSB
(Dep. do PCdoB ocupa a vaga) Dr. Evilásio

PDT
(Dep. do PPS ocupa a vaga) Manato

PCdoB
Renildo Calheiros vaga do PSB

PV
Leonardo Mattos vaga do PMDB

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PTB

Secretário(a): Fernando Luiz Cunha Rocha
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 125
Telefones: 216-6739 / 6738 / 6737
FAX: 216-6745

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO

Presidente: Wanderval Santos (PL)
1º Vice-Presidente: Coronel Alves (PL)
2º Vice-Presidente: Moroni Torgan (PFL)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Nelson Pellegrino Antonio Carlos Biscaia
Paulo Pimenta Maurício Rands
Vander Loubet Reginaldo Lopes

PMDB
Gilberto Nascimento Luiz Bittencourt
Josias Quintal 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a
vaga)

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro (Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
Moroni Torgan 1 vaga

PP
(Dep. do PDT ocupa a
vaga)

Carlos Souza vaga do Bloco PL, PSL

1 vaga Darci Coelho
Francisco Appio

PSDB
Carlos Sampaio Juíza Denise Frossard
João Campos Zulaiê Cobra

PTB
Alberto Fraga Vicente Cascione
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

Bloco PL, PSL
Coronel Alves Edmar Moreira
Wanderval Santos (Dep. do PP ocupa a vaga)

PPS
Raul Jungmann Roberto Freire

S.PART.
Babá Luciana Genro

PDT
Pompeo de Mattos vaga do PP

PCdoB
Perpétua Almeida vaga do Bloco PFL, PRONA

PSC
Cabo Júlio vaga do PMDB

Secretário(a): Kátia da Consolação dos Santos Viana
Local: Anexo II, Pavimento Superior - Sala 166-C
Telefones: 216-6761 / 6762
FAX: 216-6770

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Eduardo Paes (PSDB)
1º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
2º Vice-Presidente: Dr. Francisco Gonçalves (PTB)
3º Vice-Presidente: Selma Schons (PT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Dr. Rosinha
Guilherme Menezes Durval Orlato
Henrique Fontana Luci Choinacki
Roberto Gouveia Maninha
Selma Schons Telma de Souza

PMDB
Benjamin Maranhão Almerinda de Carvalho
Darcísio Perondi Jorge Alberto
Hermes Parcianello vaga do PSC Silas Brasileiro
Sandra Rosado Teté Bezerra
Saraiva Felipe

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti José Mendonça Bezerra
Elimar Máximo
Damasceno

Zelinda Novaes

Milton Barbosa (Dep. do PSB ocupa a vaga)

Nice Lobão
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a

vaga)
PP

José Linhares André Zacharow
(Dep. do PPS ocupa a
vaga)

Dr. Benedito Dias

(Dep. do PSB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Eduardo Barbosa Thelma de Oliveira
Eduardo Paes Walter Feldman
Rafael Guerra 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Arnon Bezerra vaga do PP

Dr. Francisco Gonçalves Kelly Moraes
Homero Barreto Marcondes Gadelha

Milton Cardias vaga do PSC

Osmânio Pereira
Bloco PL, PSL

Amauri Gasques Carlos Mota
Neucimar Fraga Gorete Pereira vaga do Bloco PFL, PRONA

Medeiros
PPS

Athos Avelino Geraldo Thadeu
Geraldo Resende vaga do PP

PSB
Dr. Ribamar Alves Alexandre Cardoso vaga do Bloco PFL, PRONA

Lavoisier Maia vaga do PP Jorge Gomes
PDT

Manato Mário Heringer
PC do B

Jandira Feghali Jamil Murad
PSC

(Dep. do PMDB ocupa a
vaga)

(Dep. do PTB ocupa a vaga)

Secretário(a): Flávio Alencastro
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 145
Telefones: 216-6787 / 6781 A 6786
FAX: 216-6790

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO



Presidente: Tarcisio Zimmermann (PT)
1º Vice-Presidente: Dra. Clair (PT)
2º Vice-Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
3º Vice-Presidente: Luciano Castro (PL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Carlos Santana
Paulo Rocha José Eduardo Cardozo
Tarcisio Zimmermann Lúcia Braga
Vicentinho Neyde Aparecida

PMDB
Leonardo Picciani Ann Pontes
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Luiz Bittencourt
1 vaga 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Clóvis Fecury (Dep. do PDT ocupa a vaga)
Rodrigo Maia 2 vagas
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PP
Érico Ribeiro Mário Negromonte
Pedro Corrêa Vadão Gomes

PSDB
Carlos Alberto Leréia Ariosto Holanda
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Carlos Sampaio

1 vaga Narcio Rodrigues
PTB

Jovair Arantes Arnaldo Faria de Sá
Luiz Antonio Fleury Eduardo Seabra
Milton Cardias vaga do PMDB Homero Barreto vaga do PPS

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Paulo Marinho
Medeiros Sandro Mabel
Ricardo Rique vaga do PSDB

PPS
Cláudio Magrão (Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre Pastor Francisco Olímpio

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga
Vanessa Grazziotin vaga do Bloco PFL,

PRONA

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos

PDT
Alceu Collares vaga do Bloco PFL, PRONA

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

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO
Presidente: José Militão (PTB)
1º Vice-Presidente: Pastor Reinaldo (PTB)
2º Vice-Presidente: Colbert Martins (PPS)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Gilmar Machado César Medeiros
Orlando Desconsi vaga do PP João Grandão
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Mariângela Duarte

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

PMDB
Alceste Almeida Edison Andrino
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Jefferson Campos

(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Marcelo Teixeira

Bloco PFL, PRONA
Cleuber Carneiro Eduardo Sciarra
Marcelo Guimarães Filho José Rocha vaga do Bloco PL, PSL

(Dep. do PCdoB ocupa a vaga)
PP

(Dep. do PV ocupa a vaga) Ildeu Araujo
(Dep. do PT ocupa a vaga) Julio Lopes

PSDB
Bismarck Maia Carlos Alberto Leréia
(Dep. do PTB ocupa a
vaga)

Jutahy Junior

PTB
Alex Canziani vaga do PT Philemon Rodrigues
Enio Tatico vaga do PSDB Ronaldo Vasconcellos
José Militão
Josué Bengtson vaga do PT

Pastor Reinaldo
Ricarte de Freitas vaga do PMDB

Tatico vaga do PMDB

Bloco PL, PSL
João Mendes de Jesus Reinaldo Betão

João Tota
(Dep. do Bloco PFL, PRONA ocupa

a vaga)
PPS

Colbert Martins João Herrmann Neto
PSB

Hamilton Casara Dr. Ribamar Alves
PCdoB

Renildo Calheiros vaga do Bloco PFL, PRONA

PV
Deley vaga do PP

Secretário(a): Elizabeth Paes dos Santos
Local: Anexo II, Ala A , Sala 5,Térreo
Telefones: 216-6831 / 6832 / 6833

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Wellington Roberto (PL)
1º Vice-Presidente: Giacobo (PL)
2º Vice-Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
3º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Ary Vanazzi
Devanir Ribeiro Zezéu Ribeiro
Hélio Esteves (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Telma de Souza 1 vaga

PMDB
Marcelo Castro Eliseu Padilha
Marcelo Teixeira Marcello Siqueira
Mauro Lopes Osvaldo Reis
Pedro Chaves 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Lael Varella Aroldo Cedraz
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Cleuber Carneiro

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

(Dep. do Bloco PL, PSL
ocupa a vaga)

PP
Francisco Appio Francisco Garcia
Mário Negromonte Leodegar Tiscoski

PSDB
Affonso Camargo Nicias Ribeiro
Domiciano Cabral Paulo Feijó

PTB
Neuton Lima Carlos Dunga
Philemon Rodrigues Iris Simões
Romeu Queiroz vaga do PSC José Chaves vaga do PSC

Pedro Fernandes vaga do PT

Bloco PL, PSL
Aracely de Paula vaga do Bloco PFL, PRONA João Tota vaga do Bloco PFL, PRONA



Chico da Princesa vaga do PDT Milton Monti
Giacobo Oliveira Filho
Humberto Michiles vaga do Bloco PFL, PRONA

Wellington Roberto
PPS

Leônidas Cristino Átila Lins
PSB

Beto Albuquerque Gonzaga Patriota
PDT

(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a
vaga)

Mário Heringer

PSC
(Dep. do PTB ocupa a vaga) (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Secretário(a): Ruy Omar Prudencio da Silva
Local: Anexo II, Pav. Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 216-6853 A 6856
FAX: 216-6860

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A "ACOMPANHAR AS
NEGOCIAÇÕES DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DAS

AMÉRICAS".
Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
1º Vice-Presidente: Edson Ezequiel (PMDB)
2º Vice-Presidente: Alberto Goldman (PSDB)
3º Vice-Presidente: Francisco Garcia (PP)
Relator: Maninha (PT)
Titulares Suplentes

PT
José Pimentel Ary Vanazzi
Lindberg Farias Dra. Clair
Maninha Henrique Fontana
Paulo Delgado Ivan Valente
Rubens Otoni Luci Choinacki
Tarcisio Zimmermann Paulo Pimenta

PFL
Fábio Souto Robério Nunes
José Thomaz Nonô (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcos Abramo 3 vagas
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

PMDB
Cezar Schirmer Bernardo Ariston
Edson Ezequiel Moacir Micheletto
Max Rosenmann 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB
Alberto Goldman Aloysio Nunes Ferreira
Antonio Carlos Mendes Thame Luiz Carlos Hauly
Antonio Carlos Pannunzio Nilson Pinto
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Feu Rosa Francisco Dornelles
Francisco Garcia Leodegar Tiscoski
Francisco Turra Vadão Gomes

PTB
Jackson Barreto Arnaldo Faria de Sá
Roberto Jefferson Arnon Bezerra

Paes Landim vaga do PFL

PL
Amador Tut Humberto Michiles
João Paulo Gomes da Silva Paulo Marinho

PSB
Alexandre Cardoso Janete Capiberibe
Luiza Erundina Renato Casagrande

PPS
Nelson Proença 1 vaga

PDT
Severiano Alves Manato

PC do B
Jamil Murad Inácio Arruda

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Mário Dráusio Oliveira de A. Coutinho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6203 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE DEFINIR A
ATUAÇÃO DESTA CASA NAS AÇÕES DESTINADAS A

IMPLEMENTAR AS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI Nº
10.745, DE 9 DE OUTUBRO DE 2003, QUE DEFINE O ANO DE

2004 COMO O "ANO DA MULHER".
Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
1º Vice-Presidente: Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3º Vice-Presidente: Laura Carneiro (PFL)
Relator: Rose de Freitas (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra Iriny Lopes
Iara Bernardi Lúcia Braga
Luci Choinacki Maninha
Maria do Rosário vaga do PDT Selma Schons
Mariângela Duarte

PFL
Celcita Pinheiro 3 vagas
Kátia Abreu
Laura Carneiro

PMDB
Almerinda de Carvalho Marinha Raupp
Rose de Freitas Teté Bezerra
Sandra Rosado 1 vaga

PSDB
Juíza Denise Frossard Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira Zulaiê Cobra
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Suely Campos 2 vagas
(Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PTB
Elaine Costa 2 vagas
1 vaga

PL
Maurício Rabelo (Dep. do PC do B ocupa a vaga)

PSB
Luiza Erundina Janete Capiberibe

PPS
Maria Helena 1 vaga

PDT
(Dep. do PT ocupa a vaga) Severiano Alves

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal vaga do PL

Vanessa Grazziotin vaga do PP Perpétua Almeida
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR OS
PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES TÉCNICAS
AO PROJETO DE LEI Nº 5.979, DE 2001, DA COMISSÃO DE
VIAÇÃO E TRANSPORTE, QUE "ACRESCENTA O ART. 66-A
E ALTERA A REDAÇÃO DO "CAPUT" DO ART. 104 DA LEI Nº

9.503/97, E ESTABELECE NORMAS REFERENTES À
INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR - ITV" E OFERECER

INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.
Presidente: Humberto Michiles (PL)
1º Vice-Presidente: Neuton Lima (PTB)



2º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: José Mentor (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
Carlos Santana
Devanir Ribeiro
José Mentor
Luiz Alberto

PMDB
Luiz Bittencourt
Marcelo Castro
Mauro Lopes
(Dep. do Bloco PL, PSL ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Gerson Gabrielli
José Carlos Machado
Marcelo Guimarães Filho

PP
Alexandre Santos
Cleonâncio Fonseca
Julio Lopes

PSDB
Bosco Costa
Narcio Rodrigues
Paulo Kobayashi

PTB
Neuton Lima
Ricardo Izar
Romeu Queiroz

Bloco PL, PSL
Giacobo vaga do PMDB

Humberto Michiles
Wellington Roberto

PPS
Colbert Martins

PSB
Givaldo Carimbão

PDT
Mário Heringer
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
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO, Nº 3-A, DE

1999, QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ DISPOSIÇÕES

TRANSITÓRIAS, DE FORMA A FAZER COINCIDIR OS
MANDATOS ELETIVOS QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LHES

NOVO PERÍODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS.
Presidente: Affonso Camargo (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Rubens Otoni (PT)
3º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar Luiz Couto
José Eduardo Cardozo Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado 4 vagas
Paulo Rocha
Rubens Otoni
Rubinelli

PFL
André de Paula Carlos Nader
Eduardo Sciarra Fernando de Fabinho
Jairo Carneiro Rodrigo Maia

Mendonça Prado (Licenciado) Ronaldo Caiado
Nice Lobão 1 vaga

PMDB
Cezar Schirmer Marcelo Castro
Eliseu Padilha 3 vagas
Henrique Eduardo Alves
Jefferson Campos

PSDB
Affonso Camargo Antonio Carlos Pannunzio
Aloysio Nunes Ferreira Bonifácio de Andrada
Rafael Guerra Bosco Costa
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PP
Enivaldo Ribeiro (Licenciado) Leodegar Tiscoski
Pedro Corrêa Mário Negromonte
Romel Anizio 1 vaga

PTB
Roberto Magalhães Arnaldo Faria de Sá
Vicente Cascione Luiz Antonio Fleury

PL
João Paulo Gomes da Silva Inaldo Leitão
Lincoln Portela Oliveira Filho

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas
1 vaga

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Manato Davi Alcolumbre

PC do B
Renildo Calheiros 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 54-A, DE

1999, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"

(DISPONDO QUE O PESSOAL EM EXERCÍCIO QUE NÃO
TENHA SIDO ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO,
ESTÁVEL OU NÃO, PASSA A INTEGRAR QUADRO

TEMPORÁRIO EM EXTINÇÃO À MEDIDA QUE VAGAREM OS
CARGOS OU EMPREGOS RESPECTIVOS).

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1º Vice-Presidente: Antonio Nogueira (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
Relator: Átila Lira (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Nogueira 6 vagas
Carlos Abicalil
Fátima Bezerra
Jorge Boeira
Odair
Tarcisio Zimmermann

PFL
João Carlos Bacelar Antonio Carlos Magalhães Neto
Laura Carneiro José Roberto Arruda
Ney Lopes 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Jefferson Campos Adelor Vieira
Jorge Alberto 3 vagas
José Ivo Sartori



Leonardo Picciani
PSDB

Átila Lira Ariosto Holanda
Eduardo Barbosa Zenaldo Coutinho
Helenildo Ribeiro 2 vagas
(Dep. do PSB ocupa a vaga)

PP
Feu Rosa Nilton Baiano
Nélio Dias Zé Lima
Sandes Júnior 1 vaga
Vanderlei Assis vaga do PFL

PTB
Eduardo Seabra Philemon Rodrigues
José Carlos Elias Ronaldo Vasconcellos

PL
Luciano Castro Medeiros
Paulo Marinho Welinton Fagundes (Licenciado)

PSB
Gonzaga Patriota 2 vagas
Hamilton Casara vaga do PSDB

Pastor Francisco Olímpio
PPS

Agnaldo Muniz Geraldo Thadeu
PDT

Alceu Collares Pompeo de Mattos
PC do B

Alice Portugal 1 vaga
PV

Jovino Cândido Marcelo Ortiz
Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 58-A, DE

2003, QUE "DISPÕE SOBRE A CONVALIDAÇÃO DE
ALIENAÇÕES DE TERRAS PROCEDIDAS PELOS ESTADOS

NA FAIXA DE FRONTEIRA".
Presidente: João Grandão (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Eduardo Sciarra (PFL)
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi Antonio Nogueira
Eduardo Valverde Hélio Esteves
João Grandão Zico Bronzeado
José Eduardo Cardozo 3 vagas
Nilson Mourão
Vignatti

PMDB
Alceste Almeida Darcísio Perondi
Confúcio Moura João Matos
Osmar Serraglio Moacir Micheletto
Teté Bezerra Nelson Trad
Waldemir Moka 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Ronaldo Caiado
Francisco Rodrigues 3 vagas
Murilo Zauith
Onyx Lorenzoni

PP
Cleonâncio Fonseca vaga do PV Ivan Ranzolin
Luis Carlos Heinze vaga do PSB José Janene
Pedro Henry 1 vaga
Ronivon Santiago
Sergio Caiado
Zonta vaga do PSC

PSDB

Antonio Carlos Mendes Thame Helenildo Ribeiro
Júlio Redecker Manoel Salviano
Thelma de Oliveira Nicias Ribeiro

PTB
Nelson Marquezelli Iris Simões
Ricarte de Freitas Silas Câmara
1 vaga 1 vaga

Bloco PL, PSL
Amador Tut Anderson Adauto
Carlos Mota Edmar Moreira
Inaldo Leitão João Paulo Gomes da Silva

PPS
Maria Helena Lupércio Ramos

PSB
(Dep. do PP ocupa a vaga) Barbosa Neto

PDT
Gervásio Oliveira Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
(Dep. do PP ocupa a vaga) Zequinha Marinho

PV
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II - Pavimento Superior sala 170-B
Telefones: 216.6215
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 92-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 101 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DETERMINANDO QUE OS MEMBROS DO STF SERÃO
ESCOLHIDOS DENTRE OS MEMBROS DOS TRIBUNAIS

SUPERIORES QUE INTEGREM A CARREIRA DA
MAGISTRATURA, MENORES DE SESSENTA E CINCO ANOS
DE IDADE, INDICADOS EM LISTA TRÍPLICE PELO PRÓPRIO

TRIBUNAL, COM NOMEAÇÃO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA E APROVAÇÃO DO SENADO FEDERAL.

Presidente: Antonio Carlos Biscaia (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Divino (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Eduardo Valverde 5 vagas
João Alfredo
José Eduardo Cardozo
Maurício Rands
Paulo Delgado

PFL
Coriolano Sales Antonio Carlos Magalhães Neto
José Roberto Arruda José Thomaz Nonô
Luiz Carlos Santos (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Marcelo Guimarães Filho 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
José Divino Ann Pontes
José Ivo Sartori Osmar Serraglio
Marcelino Fraga 2 vagas
Nelson Trad

PSDB
Carlos Sampaio Bonifácio de Andrada
Juíza Denise Frossard Helenildo Ribeiro
Nicias Ribeiro Zenaldo Coutinho
Vicente Arruda (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
Cleonâncio Fonseca Ivan Ranzolin



Darci Coelho vaga do PFL 2 vagas
Dilceu Sperafico
Ricardo Fiuza
Wagner Lago vaga do PDT

PTB
Luiz Antonio Fleury Antonio Cruz
Vicente Cascione Paes Landim vaga do PFL

1 vaga
PL

Edmar Moreira Inaldo Leitão vaga do PSDB

Mário Assad Júnior José Santana de Vasconcellos
Raimundo Santos

PSB
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 2 vagas
1 vaga

PPS
Cezar Silvestri Dimas Ramalho

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Severiano Alves

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Walbia Vânia de Farias Lora
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 101-A, DE

2003, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 4º DO ART. 57 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (AUTORIZANDO A REELEIÇÃO

DOS MEMBROS DAS MESAS DIRETORAS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL).

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
1º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
2º Vice-Presidente: Jader Barbalho (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Sérgio (PT)
Relator: Paes Landim (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Devanir Ribeiro
José Pimentel Fernando Ferro
Luiz Sérgio Neyde Aparecida
Professor Luizinho Nilson Mourão
Rubens Otoni Paulo Rocha
Zarattini 1 vaga

PMDB
Fernando Diniz Almerinda de Carvalho
Gastão Vieira Aníbal Gomes
Jader Barbalho Pastor Pedro Ribeiro
José Borba Wilson Santiago
Nelson Trad Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro Ney Lopes
Moroni Torgan Rodrigo Maia
Robério Nunes 2 vagas
Vic Pires Franco

PP
Benedito de Lira Feu Rosa
Leodegar Tiscoski Romel Anizio
Professor Irapuan Teixeira 1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bismarck Maia
Jutahy Junior Bosco Costa
Luiz Carlos Hauly Carlos Alberto Leréia

PTB
José Múcio Monteiro Iris Simões

Paes Landim Jovair Arantes
(Dep. do PSC ocupa a vaga) 1 vaga

Bloco PL, PSL
Luciano Castro Inaldo Leitão
Sandro Mabel Medeiros
Valdemar Costa Neto Paulo Marinho

PPS
João Herrmann Neto Átila Lins

PSB
Dr. Evilásio Jorge Gomes

PDT
Álvaro Dias Mário Heringer

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Sarney Filho Jovino Cândido

PSC
Pastor Amarildo vaga do PTB

Secretário(a): Carla Rodrigues de M. Tavares
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 115-A, DE

1995, DO SR. GERVÁSIO OLIVEIRA, QUE "MODIFICA O
PARÁGRAFO 4º DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,

INCLUINDO O CERRADO NA RELAÇÃO DOS BIOMAS
CONSIDERADOS PATRIMÔNIO NACIONAL".

Presidente: Ricarte de Freitas (PTB)
1º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
2º Vice-Presidente: Luiz Bittencourt (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Neyde Aparecida (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antônio Carlos Biffi Zezéu Ribeiro
João Grandão 5 vagas
Maninha
Neyde Aparecida
Rubens Otoni
Wasny de Roure

PFL
Celcita Pinheiro Eliseu Resende
José Roberto Arruda Lael Varella
Vilmar Rocha Ronaldo Caiado
2 vagas 2 vagas

PMDB
Aníbal Gomes 4 vagas
Fernando Diniz
Luiz Bittencourt
Moacir Micheletto

PSDB
Carlos Alberto Leréia Átila Lira
Professora Raquel Teixeira João Campos
Ronaldo Dimas (Dep. do PSB ocupa a vaga)
Thelma de Oliveira 1 vaga

PP
Romel Anizio Carlos Souza
Sergio Caiado Eliseu Moura
Zé Lima 1 vaga

PTB
Ricarte de Freitas Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos 1 vaga

PL
Jaime Martins Raimundo Santos
Maurício Rabelo Ricardo Rique

PSB
Janete Capiberibe Hamilton Casara vaga do PSDB

1 vaga 2 vagas



PPS
Raul Jungmann Júnior Betão

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): 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 227-A, DE

2004, QUE "ALTERA OS ARTIGOS 37, 40, 144, 194, 195 E 201
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE A

PREVIDÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" (
PEC PARALELA - ALTERANDO A EMENDA

CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 2003 - REFORMA DA
PREVIDÊNCIA).

Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente: Antonio Joaquim (PP)
3º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Durval Orlato
José Pimentel Guilherme Menezes
Maurício Rands Ivan Valente
Nelson Pellegrino Mariângela Duarte
Nilson Mourão Paulo Pimenta
Professor Luizinho Roberto Gouveia

PFL
Gervásio Silva Dr. Pinotti
Júlio Cesar Laura Carneiro
Murilo Zauith Pauderney Avelino
Onyx Lorenzoni Robson Tuma
Roberto Brant 2 vagas
Vilmar Rocha

PMDB
Aníbal Gomes Adelor Vieira
Fernando Diniz Mauro Benevides
Jorge Alberto Silas Brasileiro
Olavo Calheiros 2 vagas
Wilson Santiago

PSDB
Alberto Goldman Antonio Carlos Pannunzio
Anivaldo Vale Bismarck Maia
Eduardo Barbosa Juíza Denise Frossard
João Campos Zenaldo Coutinho
Yeda Crusius 1 vaga

PP
Antonio Joaquim Benedito de Lira
José Linhares Dr. Benedito Dias
Ronivon Santiago 1 vaga

PTB
Arnaldo Faria de Sá Ricardo Izar
Iris Simões Ricarte de Freitas
Luiz Antonio Fleury 1 vaga

PL
Carlos Rodrigues Almir Moura
Inaldo Leitão Chico da Princesa
Milton Monti Wellington Roberto

PSB
Dr. Evilásio Dr. Ribamar Alves
Paulo Baltazar Jurandir Boia

PPS

Leônidas Cristino Geraldo Thadeu
PDT

Alceu Collares Manato
PC do B

Jamil Murad Inácio Arruda
PV

Leonardo Mattos Deley
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 255, DE

2004, QUE "ALTERA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Devanir Ribeiro
Jorge Bittar José Pimentel
José Mentor Nilson Mourão
Paulo Bernardo Paulo Delgado
Virgílio Guimarães Paulo Pimenta
Walter Pinheiro Paulo Rubem Santiago
Zezéu Ribeiro Wasny de Roure

PFL
Antonio Carlos Magalhães Neto Abelardo Lupion
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes José Carlos Machado
Pauderney Avelino Luiz Carreira
Vic Pires Franco Paulo Bauer

PMDB
Eduardo Cunha André Luiz
Henrique Eduardo Alves Ann Pontes
Osmar Serraglio Benjamin Maranhão
Pedro Chaves José Priante
Pedro Novais Wilson Santiago

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale
Julio Semeghini Antonio Carlos Mendes Thame
Luiz Carlos Hauly Gonzaga Mota
Walter Feldman Ronaldo Dimas
Zenaldo Coutinho Yeda Crusius

PP
Delfim Netto Enivaldo Ribeiro (Licenciado)
Francisco Dornelles Feu Rosa
Romel Anizio Professor Irapuan Teixeira

PTB
Armando Monteiro Jackson Barreto
José Militão Pedro Fernandes
Philemon Rodrigues Vicente Cascione

PL
Miguel de Souza Carlos Rodrigues
Raimundo Santos Humberto Michiles
Sandro Mabel Jaime Martins

PSB
Beto Albuquerque Barbosa Neto
Renato Casagrande Gonzaga Patriota

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
Manato Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Sérgio Miranda Daniel Almeida



PRONA
Enéas Elimar Máximo Damasceno
Secretário(a): Angélica Fialho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6218/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 272-A, DE

2000, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À ALÍNEA "C" DO INCISO I
DO ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO E ACRESCENTA ARTIGO AO
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,

ASSEGURANDO O REGISTRO NOS CONSULADOS DE
BRASILEIROS NASCIDOS NO ESTRANGEIRO".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Leonardo Monteiro 6 vagas
Maninha
Nilson Mourão
Orlando Fantazzini
Paulo Delgado
Zarattini
Zé Geraldo vaga do PMDB

PMDB
Fernando Lopes 5 vagas
João Correia
Vieira Reis
Wilson Santiago
(Dep. do PT ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Francisco Rodrigues 4 vagas
João Carlos Bacelar
Murilo Zauith
Vilmar Rocha

PP
André Zacharow Dilceu Sperafico
Feu Rosa Francisco Dornelles
Ivan Ranzolin Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro Luiz Carlos Hauly
João Castelo Manoel Salviano

PTB
Arnon Bezerra 3 vagas
Jackson Barreto
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Edmar Moreira
Carlos Mota Inaldo Leitão
João Paulo Gomes da Silva Jaime Martins

PPS
João Herrmann Neto Átila Lins

PSB
Alexandre Cardoso 1 vaga

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho Carlos Willian

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 347-A, DE

1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO
ARTIGO 57 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (INCLUINDO O
DISPOSITIVO QUE PROÍBE A INTERRUPÇÃO DA SESSÃO

LEGISLATIVA SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL).
Presidente: Orlando Desconsi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Isaías Silvestre (PSB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Mauro Passos
Chico Alencar 5 vagas
Gilmar Machado
Orlando Desconsi
Selma Schons
Walter Pinheiro

PFL
Corauci Sobrinho Laura Carneiro
Dr. Pinotti Marcelo Guimarães Filho
Milton Barbosa 3 vagas
Vilmar Rocha
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho Alceste Almeida
Edson Ezequiel João Correia
Nelson Bornier 2 vagas
Pedro Chaves

PSDB
Alberto Goldman Átila Lira
Nicias Ribeiro Helenildo Ribeiro
Ronaldo Dimas Paulo Kobayashi
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PP
André Zacharow vaga do PDT 3 vagas
Cleonâncio Fonseca
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Balestra (Licenciado)

PTB
José Carlos Elias Milton Cardias
1 vaga Pastor Reinaldo

PL
Carlos Rodrigues Heleno Silva
Wellington Roberto João Paulo Gomes da Silva

PSB
Isaías Silvestre 2 vagas
Pastor Francisco Olímpio

PPS
Leônidas Cristino Lupércio Ramos

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad Daniel Almeida

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 349-A, DE

2001, DO SR. LUIZ ANTONIO FLEURY, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DOS ARTS. 52, 53, 55 E 66 DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL PARA ABOLIR O VOTO SECRETO NAS DECISÕES
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAL".

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:



Titulares Suplentes
PT

Chico Alencar 6 vagas
José Eduardo Cardozo
Nilson Mourão
Orlando Desconsi
Rubens Otoni
Sigmaringa Seixas

PMDB
Cezar Schirmer 5 vagas
Eliseu Padilha
José Ivo Sartori
Paulo Afonso
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda 4 vagas
Luiz Carlos Santos
Ney Lopes
Ronaldo Caiado

PP
Francisco Turra Enivaldo Ribeiro (Licenciado)
Romel Anizio Márcio Reinaldo Moreira
1 vaga 1 vaga

PSDB
Bosco Costa Antonio Carlos Pannunzio
Juíza Denise Frossard Átila Lira
Zenaldo Coutinho Bonifácio de Andrada

PTB
Luiz Antonio Fleury Jovair Arantes
Roberto Magalhães 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Almir Sá João Leão
Carlos Rodrigues Mário Assad Júnior
João Paulo Gomes da Silva Oliveira Filho

PPS
Roberto Freire Dimas Ramalho

PSB
Alexandre Cardoso Renato Casagrande

PDT
Promotor Afonso Gil Enio Bacci

PC do B
Renildo Calheiros Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Sarney Filho
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 431-A, DE

2001, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO AO ARTIGO 204 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL",

DESTINANDO 5% DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO DA
UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA

CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Presidente: Jamil Murad (PCdoB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Mário Heringer (PDT)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin 6 vagas
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Selma Schons
Tarcisio Zimmermann
Telma de Souza

PFL

André de Paula 5 vagas
Fábio Souto
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Mendonça Prado (Licenciado)

PMDB
Cezar Schirmer João Correia
Gilberto Nascimento vaga do PSB Osvaldo Reis
Marcelo Castro Sandra Rosado
Max Rosenmann 1 vaga
Paulo Afonso

PSDB
Antonio Cambraia Carlos Alberto Leréia
Eduardo Barbosa Juíza Denise Frossard
Thelma de Oliveira Rafael Guerra
Yeda Crusius Walter Feldman

PP
Benedito de Lira André Zacharow vaga do PDT

José Linhares Antonio Joaquim
Suely Campos Zonta

1 vaga
PTB

Kelly Moraes Arnaldo Faria de Sá
Marcondes Gadelha 1 vaga

PL
Almeida de Jesus Marcos de Jesus
Oliveira Filho Wanderval Santos

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
(Dep. do PMDB ocupa a vaga)

PPS
Athos Avelino Geraldo Resende

PDT
Mário Heringer (Dep. do PP ocupa a vaga)

PC do B
Jamil Murad Alice Portugal

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 438-A, DE

2001, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 243 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (ESTABELECENDO A PENA DE

PERDIMENTO DA GLEBA ONDE FOR CONSTADA A
EXPLORAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO; REVERTENDO A

ÁREA AO ASSENTAMENTO DOS COLONOS QUE JÁ
TRABALHAVAM NA RESPECTIVA GLEBA).

Presidente: Isaías Silvestre (PSB)
1º Vice-Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)
2º Vice-Presidente: Bernardo Ariston (PMDB)
3º Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
Relator: Tarcisio Zimmermann (PT)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Chico Alencar
Dra. Clair Eduardo Valverde
Leonardo Monteiro João Grandão vaga do PSB

Neyde Aparecida Jorge Boeira
Paulo Rocha Orlando Fantazzini
Tarcisio Zimmermann Zé Geraldo

1 vaga
PFL

Francisco Rodrigues Abelardo Lupion
José Thomaz Nonô Fernando de Fabinho
Kátia Abreu José Carlos Araújo
Marcos Abramo Milton Barbosa



Ronaldo Caiado (Dep. do PSC ocupa a vaga)
PMDB

Almerinda de Carvalho Sandra Rosado
Asdrubal Bentes 3 vagas
Bernardo Ariston
Teté Bezerra

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bosco Costa
Anivaldo Vale João Almeida
Eduardo Barbosa Júlio Redecker
Helenildo Ribeiro Léo Alcântara

PP
André Zacharow Cleonâncio Fonseca
Wagner Lago Enivaldo Ribeiro (Licenciado)
Zé Lima Ivan Ranzolin

PTB
Homero Barreto Alberto Fraga
Josué Bengtson Pastor Reinaldo

PL
Medeiros Luciano Castro
Ricardo Rique (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PSB
Isaías Silvestre (Dep. do PT ocupa a vaga)
Luiza Erundina 1 vaga

PPS
Colbert Martins Geraldo Resende

PDT
Enio Bacci Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PV
Marcelo Ortiz 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo vaga do PL

Zequinha Marinho vaga do PFL

Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC 524-A, DE 2002, QUE "ACRESCENTA ARTIGO AO ATO

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

HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO".

Presidente: Fernando de Fabinho (PFL)
1º Vice-Presidente: Luiz Carreira (PFL)
2º Vice-Presidente: Daniel Almeida (PCdoB)
3º Vice-Presidente: Jackson Barreto (PTB)
Relator: Fernando Ferro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Josias Gomes
José Pimentel 5 vagas
Luiz Bassuma
Virgílio Guimarães
Walter Pinheiro
Zezéu Ribeiro

PFL
Fernando de Fabinho José Carlos Araújo
José Rocha Júlio Cesar
Luiz Carreira 3 vagas
Osvaldo Coelho
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto 4 vagas
Mauro Lopes
Olavo Calheiros
Wilson Santiago

PSDB
Eduardo Gomes Antonio Cambraia
Gonzaga Mota Narcio Rodrigues
Helenildo Ribeiro Vicente Arruda
João Almeida Walter Feldman

PP
Cleonâncio Fonseca 3 vagas
Márcio Reinaldo Moreira
Mário Negromonte

PTB
Jackson Barreto Jonival Lucas Junior
Marcondes Gadelha 1 vaga

PL
Heleno Silva João Leão
Jaime Martins Roberto Pessoa (Licenciado)

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Raul Jungmann Colbert Martins

PDT
Mário Heringer Severiano Alves

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 534-A, DE

2002, QUE "ALTERA O ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PARA DISPOR SOBRE AS COMPETÊNCIAS DA

GUARDA MUNICIPAL E CRIAÇÃO DA GUARDA NACIONAL".
Presidente: Iara Bernardi (PT)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Faria de Sá (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Durval Orlato
Devanir Ribeiro José Mentor
Eduardo Valverde Odair
Iara Bernardi Patrus Ananias (Licenciado)
Mariângela Duarte 2 vagas
Paulo Rubem Santiago

PFL
César Bandeira Abelardo Lupion
Coriolano Sales José Carlos Araújo
Dr. Pinotti 3 vagas
Félix Mendonça
Paulo Magalhães

PMDB
Benjamin Maranhão Edison Andrino
Cezar Schirmer Osmar Serraglio
Gilberto Nascimento Silas Brasileiro
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB
João Campos Bosco Costa
Juíza Denise Frossard Helenildo Ribeiro
Zenaldo Coutinho Vicente Arruda
Zulaiê Cobra 1 vaga

PP
Dr. Heleno Érico Ribeiro
Francisco Garcia Julio Lopes
Nelson Meurer Leodegar Tiscoski

PTB



Alberto Fraga Ricardo Izar
Arnaldo Faria de Sá Romeu Queiroz

PL
Coronel Alves Humberto Michiles
Edmar Moreira Maurício Rabelo

PSB
Givaldo Carimbão 2 vagas
Gonzaga Patriota

PPS
Geraldo Resende Dimas Ramalho

PDT
Pompeo de Mattos Mário Heringer

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Jovino Cândido Leonardo Mattos
Secretário(a): Heloísa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 544-A, DE 2002, QUE "CRIA OS

TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DA 6ª, 7ª, 8ª E 9ª
REGIÕES".

Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
1º Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Eduardo Sciarra (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Dra. Clair Orlando Fantazzini
Eduardo Valverde 5 vagas
Gilmar Machado
Guilherme Menezes
Iriny Lopes
João Magno

PFL
Coriolano Sales Murilo Zauith
Eduardo Sciarra (Dep. do PP ocupa a vaga)
Fábio Souto 3 vagas
Fernando de Fabinho
1 vaga

PMDB
Gustavo Fruet (Dep. do PPS ocupa a vaga)
Mauro Lopes 3 vagas
Rose de Freitas vaga do PSDB

Wilson Santiago
Zé Gerardo

PSDB
Custódio Mattos Affonso Camargo
João Almeida Narcio Rodrigues
Luiz Carlos Hauly Sebastião Madeira
(Dep. do PMDB ocupa a vaga) (Dep. do PL ocupa a vaga)

PP
André Zacharow vaga do PDT Darci Coelho vaga do PFL

Dilceu Sperafico Mário Negromonte
Herculano Anghinetti (Licenciado) 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PTB
Iris Simões 2 vagas
José Militão

PL
João Tota vaga do PP Carlos Mota
Mário Assad Júnior Chico da Princesa
Oliveira Filho Inaldo Leitão vaga do PSDB

PSB
Pastor Francisco Olímpio 2 vagas

(Dep. do PSC ocupa a vaga)
PPS

Geraldo Thadeu Cezar Silvestri
Maria Helena vaga do PMDB

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Mário Heringer

PC do B
Jamil Murad 1 vaga

PV
Leonardo Mattos Sarney Filho

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1399, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE O ESTATUTO DA MULHER E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Sandra Rosado (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Edna Macedo (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi Iriny Lopes
Luci Choinacki Maninha
Maria do Rosário 4 vagas
Mariângela Duarte
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Celcita Pinheiro (Dep. do PSC ocupa a vaga)
Kátia Abreu 4 vagas
Laura Carneiro
Nice Lobão
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho Benjamin Maranhão
Ann Pontes Teté Bezerra
Marinha Raupp 2 vagas
Sandra Rosado

PSDB
Juíza Denise Frossard Eduardo Barbosa
Professora Raquel Teixeira Ronaldo Dimas
Thelma de Oliveira Sebastião Madeira
Yeda Crusius Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Cleonâncio Fonseca 2 vagas
Suely Campos

PTB
Edna Macedo Kelly Moraes
Elaine Costa 1 vaga

PL
Maurício Rabelo Carlos Mota
Oliveira Filho Marcos de Jesus

PSB
Janete Capiberibe 2 vagas
Luiza Erundina

PPS
Maria Helena Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares Álvaro Dias

PC do B
Alice Portugal Jandira Feghali

PV



(Dep. S.PART. ocupa a vaga) Leonardo Mattos
PSC

Renato Cozzolino vaga do PFL

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PV

Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 146, DE 2003,

QUE "REGULAMENTA O ART. 37 INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INSTITUI PRINCÍPIOS E NORMAS

PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: José Carlos Elias (PTB)
1º Vice-Presidente: Enio Tatico (PTB)
2º Vice-Presidente: Eliseu Padilha (PMDB)
3º Vice-Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
Relator: Sérgio Miranda (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
João Grandão 6 vagas
José Pimentel
Paulo Bernardo
Paulo Rubem Santiago
Vander Loubet
1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha 5 vagas
Marcelino Fraga
Max Rosenmann
Nelson Trad
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Abelardo Lupion Eduardo Sciarra
Corauci Sobrinho Pauderney Avelino
Gilberto Kassab Paulo Bauer
Mussa Demes 1 vaga

PP
Pedro Corrêa 3 vagas
Ricardo Barros
Zonta

PSDB
João Almeida Julio Semeghini
Léo Alcântara Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi Walter Feldman

PTB
Elaine Costa Dr. Francisco Gonçalves
Enio Tatico José Chaves
José Carlos Elias 1 vaga

Bloco PL, PSL
José Santana de Vasconcellos Edmar Moreira
Miguel de Souza João Leão
Milton Monti 1 vaga

PPS
Átila Lins Geraldo Thadeu

PSB
Gonzaga Patriota 1 vaga

PDT
Mário Heringer 1 vaga

PC do B
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PSC
Carlos Willian Zequinha Marinho

PV
Marcelo Ortiz Edson Duarte
Secretário(a): Carla Medeiros
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A

Telefones: 216-6207/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 1756, DE 2003, QUE "DISPÕE
SOBRE A LEI NACIONAL DA ADOÇÃO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Maria do Rosário (PT)
1º Vice-Presidente: Zelinda Novaes (PFL)
2º Vice-Presidente: Severiano Alves (PDT)
3º Vice-Presidente: Kelly Moraes (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin Luiz Couto
Fernando Ferro Neyde Aparecida
Maria do Rosário Terezinha Fernandes
Rubens Otoni 3 vagas
Selma Schons
Telma de Souza

PFL
Corauci Sobrinho Celcita Pinheiro
Laura Carneiro Kátia Abreu
Paulo Bauer Nice Lobão
Zelinda Novaes 2 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
João Matos Ann Pontes
Marcelo Castro Marinha Raupp
Paulo Afonso 2 vagas
Teté Bezerra

PSDB
Eduardo Barbosa Professora Raquel Teixeira
Helenildo Ribeiro Yeda Crusius
Júlio Redecker 2 vagas
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL Antonio Joaquim
Francisco Garcia 2 vagas
José Linhares
1 vaga

PTB
Kelly Moraes Jonival Lucas Junior
Rommel Feijó 1 vaga

PL
Amador Tut Almeida de Jesus
Marcos de Jesus Lincoln Portela

PSB
Luiza Erundina 2 vagas
1 vaga

PPS
1 vaga 1 vaga

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PV
Marcelo Ortiz Deley
Secretário(a): Fernando Maia Leão
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6205/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2109, DE 1999, QUE "DISPÕE

SOBRE A CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO
NAS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS DE QUE TRATA A LEI

Nº 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964".
Presidente: Murilo Zauith (PFL)
1º Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)
2º Vice-Presidente:



3º Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Izar (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Ary Vanazzi Devanir Ribeiro
Durval Orlato Hélio Esteves
Fátima Bezerra José Eduardo Cardozo
Maria do Carmo Lara 3 vagas
Tarcisio Zimmermann
Zezéu Ribeiro

PMDB
Henrique Eduardo Alves Aníbal Gomes
Marcello Siqueira Mauro Benevides
Max Rosenmann Nelson Bornier
Moreira Franco Zé Gerardo
Osmar Serraglio 1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Mussa Demes
Murilo Zauith Rodrigo Maia
Pauderney Avelino 2 vagas
Paulo Bauer

PP
Enivaldo Ribeiro (Licenciado) André Zacharow
Leodegar Tiscoski Eliseu Moura
Ronivon Santiago Pedro Corrêa

PSDB
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Léo Alcântara Ronaldo Dimas
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho

PTB
Alex Canziani José Chaves
Ricardo Izar Jovair Arantes
Ronaldo Vasconcellos 1 vaga

Bloco PL, PSL
Almeida de Jesus Edmar Moreira
Almir Moura José Santana de Vasconcellos
Inaldo Leitão Reinaldo Betão

PPS
Raul Jungmann Cezar Silvestri

PSB
Dr. Ribamar Alves Renato Casagrande

PDT
Mário Heringer Promotor Afonso Gil

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Zequinha Marinho Carlos Willian

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II Pavimento Superior s/170-A
Telefones: 216.6206
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2377, DE 2003, QUE "DISPÕE

SOBRE LINHAS DE CRÉDITO FEDERAIS DIRECIONADAS ÀS
ATIVIDADES TURÍSTICAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS".
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
João Grandão César Medeiros
Maninha 5 vagas
Mariângela Duarte
3 vagas

PMDB

Alceste Almeida 5 vagas
Carlos Eduardo Cadoca
João Matos
Pedro Chaves
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Fábio Souto 4 vagas
Marcelo Guimarães Filho
Ney Lopes
1 vaga

PP
Alexandre Santos Francisco Garcia
Dr. Benedito Dias 2 vagas
João Pizzolatti

PSDB
Bismarck Maia Eduardo Paes
Carlos Alberto Leréia Luiz Carlos Hauly
Domiciano Cabral Professora Raquel Teixeira

PTB
Alex Canziani Arnon Bezerra
Ronaldo Vasconcellos 2 vagas
1 vaga

Bloco PL, PSL
Chico da Princesa João Tota
João Mendes de Jesus Ricardo Rique
Reinaldo Betão Roberto Pessoa (Licenciado)

PPS
Geraldo Thadeu Nelson Proença

PSB
Isaías Silvestre Barbosa Neto

PDT
Severiano Alves Álvaro Dias

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 2401, DE 2003, QUE "ESTABELECE

NORMAS DE SEGURANÇA E MECANISMOS DE
FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES QUE ENVOLVAM

ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS - OGM E
SEUS DERIVADOS, CRIA O CONSELHO NACIONAL DE

BIOSSEGURANÇA - CNBS, REESTRUTURA A COMISSÃO
TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA - CTNBIO,

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE
BIOSSEGURANÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
1º Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
2º Vice-Presidente: Kátia Abreu (PFL)
3º Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
Relator: Renildo Calheiros (PCdoB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Adão Pretto
João Grandão Anselmo
José Pimentel Assis Miguel do Couto
Josias Gomes João Alfredo
Luci Choinacki Selma Schons
Paulo Pimenta Zé Geraldo

PFL
Abelardo Lupion Aroldo Cedraz
Celcita Pinheiro Carlos Melles
Kátia Abreu José Carlos Araújo
Onyx Lorenzoni Murilo Zauith
Ronaldo Caiado (Dep. do PPS ocupa a vaga)

PMDB



Darcísio Perondi Jorge Alberto
Marcelo Castro Leandro Vilela
Moacir Micheletto 2 vagas
Silas Brasileiro

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame Ariosto Holanda
Nilson Pinto Helenildo Ribeiro
Yeda Crusius Júlio Redecker
1 vaga Julio Semeghini

PP
Dilceu Sperafico Augusto Nardes
Leonardo Vilela Francisco Turra
Luis Carlos Heinze 1 vaga

PTB
Dr. Francisco Gonçalves Alberto Fraga
Iris Simões Arnaldo Faria de Sá

PL
Chico da Princesa Giacobo
Paulo Gouvêa Oliveira Filho

PSB
Beto Albuquerque Hamilton Casara
(Dep. do PC do B ocupa a vaga) 1 vaga

PPS
Nelson Proença Cezar Silvestri vaga do PFL

Roberto Freire
PDT

Dr. Hélio Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Renildo Calheiros Perpétua Almeida
Vanessa Grazziotin vaga do PSB

PV
Edson Duarte Sarney Filho
Secretário(a): Wálbia 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
AO PROJETO DE LEI Nº 2546, DE 2003, QUE "INSTITUI

NORMAS GERAIS PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NO ÂMBITO DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA".
Presidente: Dimas Ramalho (PPS)
1º Vice-Presidente: Paulo Afonso (PMDB)
2º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
3º Vice-Presidente: João Almeida (PSDB)
Relator: Paulo Bernardo (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Iriny Lopes
Luiz Couto Mauro Passos
Maria do Carmo Lara Professor Luizinho
Nilson Mourão Walter Pinheiro
Paulo Bernardo Wasny de Roure
Roberto Gouveia Zezéu Ribeiro

PFL
Eliseu Resende Aroldo Cedraz
Gerson Gabrielli Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Fernando de Fabinho
Luiz Carlos Santos Luiz Carreira
Vilmar Rocha 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Eduardo Cunha
Gilberto Nascimento 3 vagas
João Matos
Paulo Afonso

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Aloysio Nunes Ferreira Júlio Redecker
Eduardo Gomes Ronaldo Dimas

João Almeida Yeda Crusius
PP

Feu Rosa Benedito de Lira
Mário Negromonte Francisco Appio
Nelson Meurer Ricardo Barros

PTB
Eduardo Seabra Armando Monteiro
Jovair Arantes 1 vaga

PL
Miguel de Souza Luciano Castro
Milton Monti Welinton Fagundes (Licenciado)

PSB
Alexandre Cardoso Barbosa Neto
Hamilton Casara Gonzaga Patriota

PPS
Dimas Ramalho Leônidas Cristino

PDT
Dr. Hélio Enio Bacci

PC do B
Alice Portugal Inácio Arruda

PV
Leonardo Mattos Jovino Cândido
Secretário(a): Leila Machado C. de Freitas
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.337, DE 2004, QUE "DISPÕE
SOBRE A GESTÃO, A ORGANIZAÇÃO E O CONTROLE
SOCIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, ACRESCE E

ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 9.472, DE 16 DE JULHO
DE 1997, Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997, Nº 9.782, DE 26
DE JANEIRO DE 1999, Nº 9.961, DE 28 DE JANEIRO DE 2000,

Nº 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000, Nº 9.986, DE 18 DE
JULHO DE 2000, E Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001, DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE

2001, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Henrique Fontana (PT)
1º Vice-Presidente: Eliseu Resende (PFL)
2º Vice-Presidente: Ricardo Barros (PP)
3º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PSDB)
Relator: Leonardo Picciani (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Devanir Ribeiro
Henrique Fontana Eduardo Valverde
Luciano Zica José Pimentel
Mauro Passos Telma de Souza
Paulo Bernardo Zezéu Ribeiro
Terezinha Fernandes 1 vaga

PMDB
Eliseu Padilha Almerinda de Carvalho
Leonardo Picciani Darcísio Perondi
Mauro Lopes Eduardo Cunha
Moreira Franco Gilberto Nascimento
Osmar Serraglio José Priante

Bloco PFL, PRONA
Eduardo Sciarra Aroldo Cedraz
Eliseu Resende José Carlos Araújo
José Roberto Arruda Rodrigo Maia
Vilmar Rocha 1 vaga

PP
Dr. Benedito Dias André Zacharow
Francisco Appio Leodegar Tiscoski
Ricardo Barros Vadão Gomes

PSDB
Alberto Goldman Julio Semeghini
Antonio Carlos Mendes
Thame

Ronaldo Cezar Coelho
(Licenciado)



Eduardo Gomes Ronaldo Dimas
PTB

Iris Simões Jovair Arantes
Jackson Barreto Luiz Antonio Fleury
Jonival Lucas Junior Nelson Marquezelli

Bloco PL, PSL
José Santana de
Vasconcellos

Medeiros

Luciano Castro Paulo Marinho
Mário Assad Júnior Ricardo Rique

PPS
Fernando Coruja Roberto Freire

PSB
Renato Casagrande Dr. Evilásio

PDT
Dr. Hélio Severiano Alves

PC do B
Sérgio Miranda Inácio Arruda

PSC
Renato Cozzolino Cabo Júlio

PV
Sarney Filho Deley
Secretário(a): Leila Machado
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6212
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3.476, DE 2004, QUE "DISPÕE

SOBRE INCENTIVOS À INOVAÇÃO E À PESQUISA
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NO AMBIENTE PRODUTIVO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
Presidente: Renato Casagrande (PSB)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Wilson Santiago (PMDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zarattini (PT)
Titulares Suplentes

PT
Luiz Bassuma Mauro Passos
Luiz Couto 5 vagas
Mariângela Duarte
Nazareno Fonteles
Walter Pinheiro
Zarattini

PMDB
Bernardo Ariston 5 vagas
Gustavo Fruet
Henrique Eduardo Alves
Wilson Santiago
Zé Gerardo

Bloco PFL, PRONA
Aroldo Cedraz Pauderney Avelino
Gerson Gabrielli 3 vagas
Luiz Carreira
Rodrigo Maia

PP
Antonio Joaquim Augusto Nardes
Érico Ribeiro Pedro Corrêa
Reginaldo Germano Ricardo Barros

PSDB
Ariosto Holanda Carlos Alberto Leréia
Julio Semeghini Narcio Rodrigues
Ronaldo Dimas Nilson Pinto

PTB
Armando Monteiro Josué Bengtson
Jovair Arantes Marcondes Gadelha
Nelson Marquezelli 1 vaga

Bloco PL, PSL
João Mendes de Jesus Almir Moura

Mário Assad Júnior Paulo Marinho
Maurício Rabelo Pedro Irujo

PPS
Roberto Freire Nelson Proença

PSB
Renato Casagrande Luiza Erundina

PDT
Dr. Hélio Severiano Alves

PC do B
Sérgio Miranda 1 vaga

PSC
Renato Cozzolino Carlos Willian

PV
1 vaga 1 vaga
Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216.6201
FAX: 216.6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI Nº 3582, DE 2004, QUE "DISPÕE

SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE
PARA TODOS – PROUNI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Clóvis Fecury (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Colombo (PT)
Titulares Suplentes

PT
Colombo Antônio Carlos Biffi
Henrique Afonso Ary Vanazzi
Lindberg Farias Chico Alencar
Maria do Rosário Gilmar Machado
Neyde Aparecida Iara Bernardi
Vignatti Paulo Rubem Santiago

PMDB
Gastão Vieira Gilberto Nascimento
João Matos 4 vagas
Marinha Raupp
Osmar Serraglio
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA
Clóvis Fecury Celcita Pinheiro
Corauci Sobrinho César Bandeira
Murilo Zauith 2 vagas
Paulo Magalhães

PP
Márcio Reinaldo Moreira Celso Russomanno
Simão Sessim Professor Irapuan Teixeira
Suely Campos Vanderlei Assis

PSDB
Átila Lira Aloysio Nunes Ferreira
Bonifácio de Andrada Nilson Pinto
Lobbe Neto Professora Raquel Teixeira

PTB
Eduardo Seabra Luiz Antonio Fleury
Marcus Vicente Ricardo Izar
Paes Landim (Dep. do PDT ocupa a vaga)

Bloco PL, PSL
Humberto Michiles Almir Moura
Milton Monti Carlos Mota
Paulo Marinho João Caldas

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Luciano Leitoa Jorge Gomes

PDT
Severiano Alves Mário Heringer vaga do PTB

Promotor Afonso Gil



PC do B
Alice Portugal Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira Carlos Willian

PV
Leonardo Mattos Edson Duarte
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 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 Luci Choinacki
Antônio Carlos Biffi 5 vagas
Assis Miguel do Couto
Maria do Rosário
Neyde Aparecida
1 vaga

PMDB
Almerinda de Carvalho 5 vagas
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi
Rose de Freitas
1 vaga

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro 4 vagas
Milton Barbosa
Zelinda Novaes
1 vaga

PP
Celso Russomanno José Linhares
Ildeu Araujo Suely Campos
Julio Lopes 1 vaga

PSDB
Eduardo Barbosa Juíza Denise Frossard
Professora Raquel Teixeira Rafael Guerra
Thelma de Oliveira Walter Feldman

PTB
Arnaldo Faria de Sá Luiz Antonio Fleury
Pastor Reinaldo Marcus Vicente
Rommel Feijó Ricardo Izar

Bloco PL, PSL
Lincoln Portela Coronel Alves
Maurício Rabelo Gorete Pereira
Paulo Gouvêa Marcos de Jesus

PPS
Athos Avelino 1 vaga

PSB
Dr. Evilásio Luciano Leitoa

PDT
Severiano Alves Enio Bacci

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Pastor Amarildo Costa Ferreira

PV
Leonardo Mattos Sarney Filho
Secretário(a): Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6203

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 (PV)
1º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
2º Vice-Presidente: Bismarck Maia (PSDB)
3º Vice-Presidente:
Relator: Gilmar Machado (PT)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros Antônio Carlos Biffi
Dr. Rosinha 5 vagas
Gilmar Machado
João Grandão
Jorge Bittar
Mariângela Duarte

PMDB
Aníbal Gomes Nelson Bornier
Darcísio Perondi Tadeu Filippelli (Licenciado)
Gastão Vieira 3 vagas
Pedro Chaves
Wilson Santiago

Bloco PFL, PRONA
José Roberto Arruda Claudio Cajado
José Rocha Corauci Sobrinho
Marcelo Guimarães Filho Onyx Lorenzoni
Ronaldo Caiado Rodrigo Maia

PP
Ivan Ranzolin Alexandre Santos
Julio Lopes Pedro Corrêa
Ronivon Santiago 1 vaga

PSDB
Bismarck Maia Lobbe Neto
Léo Alcântara Nilson Pinto
1 vaga Professora Raquel Teixeira

PTB
José Militão Josué Bengtson
Jovair Arantes Ronaldo Vasconcellos
Marcus Vicente Sandro Matos

Bloco PL, PSL
Carlos Rodrigues João Mendes de Jesus
Paulo Marinho João Tota
Reinaldo Betão Maurício Rabelo

PPS
Júnior Betão Cláudio Magrão

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa

PDT
Pompeo de Mattos Davi Alcolumbre

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PSC
Carlos Willian Costa Ferreira

PV
Deley Leonardo Mattos
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II - Pavimento Superior s/ 170-A
Telefones: 216.6211

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO

NORDESTE - SUDENE, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Marcelino Fraga (PMDB)



1º Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
2º Vice-Presidente: Fábio Souto (PFL)
3º Vice-Presidente:
Relator: Zezéu Ribeiro (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fátima Bezerra João Alfredo
José Pimentel Josias Gomes
Leonardo Monteiro Luiz Alberto
Luiz Couto Maurício Rands
Paulo Rubem Santiago Terezinha Fernandes
Zezéu Ribeiro 1 vaga

PFL
André de Paula José Carlos Araújo
César Bandeira 4 vagas
Fábio Souto
Luiz Carreira
1 vaga

PMDB
Jorge Alberto Carlos Eduardo Cadoca
Marcelino Fraga Mauro Lopes
Mauro Benevides Moraes Souza
Sandra Rosado Zé Gerardo

PSDB
Antonio Cambraia Átila Lira
Bosco Costa Gonzaga Mota
Helenildo Ribeiro João Castelo
João Almeida 1 vaga

PP

Benedito de Lira
Enivaldo Ribeiro

(Licenciado)
Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira
Ricardo Fiuza Wagner Lago vaga do PDT

Zé Lima
PTB

Armando Monteiro José Carlos Elias
1 vaga 1 vaga

PL
Jaime Martins Inaldo Leitão
Roberto Pessoa (Licenciado) Sandro Mabel

PSB

Isaías Silvestre
Eduardo Campos

(Licenciado)
Maurício Quintella Lessa
(Licenciado)

1 vaga

PPS
B. Sá Leônidas Cristino

PDT
Álvaro Dias (Dep. do PP ocupa a vaga)

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PRONA
Elimar Máximo Damasceno 1 vaga
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE 2003, QUE

"INSTITUI, NA FORMA DO ART. 43 DA CONSTITUIÇÃO, A
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA

AMAZÔNIA - SUDAM, ESTABELECE A SUA COMPOSIÇÃO,
NATUREZA JURÍDICA, OBJETIVOS, ÁREA DE
COMPETÊNCIA E INSTRUMENTOS DE AÇÃO".

Presidente: Átila Lins (PPS)
1º Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vic Pires Franco (PFL)
3º Vice-Presidente: Hamilton Casara (PSB)
Relator: Paulo Rocha (PT)

Titulares Suplentes
PT

Anselmo Antonio Nogueira
Carlos Abicalil Eduardo Valverde
Hélio Esteves Nilson Mourão
Henrique Afonso Zé Geraldo
Paulo Rocha Zico Bronzeado
Terezinha Fernandes 1 vaga

PFL
Kátia Abreu Clóvis Fecury
Pauderney Avelino Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco 3 vagas
(Dep. do PP ocupa a vaga)
1 vaga

PMDB
Alceste Almeida Ann Pontes
Asdrubal Bentes Confúcio Moura
Marinha Raupp Wladimir Costa
Osvaldo Reis 1 vaga

PSDB
Nicias Ribeiro Anivaldo Vale
Nilson Pinto Eduardo Gomes
Wilson Santos (Licenciado) João Castelo
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Zenaldo Coutinho

PP
Darci Coelho vaga do PFL Zé Lima
Francisco Garcia (Dep. do PL ocupa a vaga)
Ronivon Santiago 1 vaga
Suely Campos

PTB
Pastor Frankembergen Josué Bengtson
Silas Câmara 1 vaga

PL
Humberto Michiles Coronel Alves vaga do PSB

Raimundo Santos João Tota vaga do PP

Luciano Castro
Maurício Rabelo

PSB
Dr. Ribamar Alves (Dep. do PL ocupa a vaga)
Hamilton Casara vaga do PSDB 1 vaga
Janete Capiberibe

PPS
Átila Lins 1 vaga

PDT
Dr. Rodolfo Pereira Davi Alcolumbre

PC do B
Perpétua Almeida Vanessa Grazziotin

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A ACOMPANHAR E
ESTUDAR PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A

JUVENTUDE.
Presidente: Reginaldo Lopes (PT)
1º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB)
2º Vice-Presidente: Lobbe Neto (PSDB)
3º Vice-Presidente: Marcelo Guimarães Filho (PFL)
Relator: Benjamin Maranhão (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Odair Ary Vanazzi
Reginaldo Lopes Carlos Abicalil
Vignatti César Medeiros
Zico Bronzeado Ivo José

Lindberg Farias vaga do PSB

PFL



Celcita Pinheiro Clóvis Fecury
Marcelo Guimarães Filho Laura Carneiro
1 vaga 1 vaga

PMDB
Benjamin Maranhão Ann Pontes
Leonardo Picciani Darcísio Perondi
Marinha Raupp Rose de Freitas vaga do PSDB

1 vaga
PSDB

Eduardo Barbosa Thelma de Oliveira
Lobbe Neto (Dep. do PMDB ocupa a vaga)
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PP
Julio Lopes Ivan Ranzolin
Zonta Sandes Júnior

PTB
Eduardo Seabra Elaine Costa
Milton Cardias Homero Barreto

PL
Mário Assad Júnior Heleno Silva
Pedro Irujo Maurício Rabelo

PSB
Isaías Silvestre (Dep. do PT ocupa a vaga)
Luciano Leitoa vaga do PDT

PPS
Júnior Betão 1 vaga

PDT
(Dep. do PSB ocupa a vaga) Davi Alcolumbre

PC do B
Alice Portugal Daniel Almeida

PV
Deley Jovino Cândido
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 EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA PREVIDENCIÁRIA.
Presidente: Roberto Brant (PFL)
1º Vice-Presidente: Onyx Lorenzoni (PFL)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Pimentel (PT)
Titulares Suplentes

PT
Arlindo Chinaglia Adão Pretto
Dr. Rosinha Assis Miguel do Couto
Eduardo Valverde Durval Orlato
Henrique Fontana Guilherme Menezes
Ivan Valente Lindberg Farias
José Pimentel Maninha vaga do PSB

Nilson Mourão Mariângela Duarte vaga do PSB

Roberto Gouveia
(Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Félix Mendonça vaga do PTB Luiz Carreira
Gervásio Silva Vic Pires Franco
Murilo Zauith Vilmar Rocha
Onyx Lorenzoni (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Roberto Brant (Dep. do PL ocupa a vaga)
Robson Tuma (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga)

PMDB
Adelor Vieira Osvaldo Biolchi
Darcísio Perondi 4 vagas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PSDB
Alberto Goldman Anivaldo Vale
Custódio Mattos Bismarck Maia
Eduardo Barbosa João Campos
Yeda Crusius (Dep. do PP ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PP
Alexandre Santos vaga do PSDB Antonio Joaquim
Darci Coelho vaga do PFL Feu Rosa vaga do PSDB

José Linhares Ivan Ranzolin
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Reginaldo Germano vaga do PFL

1 vaga Ronivon Santiago
PTB

Alberto Fraga vaga do PMDB Jair Bolsonaro
Arnaldo Faria de Sá Marcondes Gadelha vaga do PFL

Dr. Francisco Gonçalves Ricardo Izar
Marcus Vicente vaga do PP Vicente Cascione
(Dep. do PFL ocupa a vaga)

PL
Carlos Mota Humberto Michiles
Chico da Princesa Maurício Rabelo
Medeiros Paulo Marinho vaga do PFL

Wellington Roberto
PSB

Dr. Evilásio (Dep. do PT ocupa a vaga)
Paulo Baltazar (Dep. do PT ocupa a vaga)

PPS
Leônidas Cristino Geraldo Thadeu

PDT
Alceu Collares (Dep. do PSL ocupa a vaga)

PC do B
Jandira Feghali Alice Portugal

PRONA
Enéas 1 vaga

PSL
João Mendes de Jesus vaga do PDT

S.PART.
Luciana Genro vaga do PT

Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA DO JUDICIÁRIO.
Presidente: José Eduardo Cardozo (PT)
1º Vice-Presidente: João Alfredo (PT)
2º Vice-Presidente: Nelson Trad (PMDB)
3º Vice-Presidente: João Campos (PSDB)
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia Iriny Lopes
Dra. Clair Mariângela Duarte
João Alfredo 5 vagas
José Eduardo Cardozo
José Mentor
Maurício Rands
Rubinelli

PFL
Coriolano Sales José Mendonça Bezerra
Jairo Carneiro Robério Nunes
Luiz Carlos Santos Vilmar Rocha
Mendonça Prado (Licenciado) (Dep. do PL ocupa a vaga)
(Dep. do PP ocupa a vaga) 2 vagas
(Dep. do PTB ocupa a vaga)

PMDB
Bernardo Ariston Osmar Serraglio
Marcelino Fraga Paulo Lima
Nelson Trad 3 vagas



Wilson Santiago
1 vaga

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira Bonifácio de Andrada
João Campos Bosco Costa
Juíza Denise Frossard Nicias Ribeiro
Vicente Arruda Zenaldo Coutinho
1 vaga Zulaiê Cobra

PP
Benedito de Lira Celso Russomanno
Darci Coelho vaga do PFL Nélio Dias
Ricardo Fiuza Roberto Balestra (Licenciado)
Wagner Lago vaga do PDT

1 vaga
PTB

Luiz Antonio Fleury Arnaldo Faria de Sá
Paes Landim vaga do PFL Jair Bolsonaro
Vicente Cascione 1 vaga
1 vaga

PL
Carlos Mota João Paulo Gomes da Silva
Inaldo Leitão Paulo Marinho vaga do PFL

José Santana de Vasconcellos Raimundo Santos
Wellington Roberto

PSB
Renato Casagrande 2 vagas
(Dep. do PSC ocupa a vaga)

PPS
Dimas Ramalho Fernando Coruja

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) Pompeo de Mattos

PC do B
Perpétua Almeida 1 vaga

PRONA
1 vaga 1 vaga

PSC
Carlos Willian vaga do PSB

Secretário(a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6201 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA POLÍTICA.
Presidente: Alexandre Cardoso (PSB)
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Chico Alencar César Medeiros
Devanir Ribeiro Colombo
Fernando Ferro João Alfredo
José Eduardo Cardozo Luiz Sérgio
Luiz Couto Maria do Carmo Lara
Paulo Delgado (Dep. S.PART. ocupa a vaga)
Rubens Otoni 1 vaga

PFL
André de Paula Antonio Carlos Magalhães Neto
Luiz Carlos Santos Eduardo Sciarra
Marcos Abramo José Rocha
Ronaldo Caiado Marcelo Guimarães Filho
Vic Pires Franco Paulo Bauer
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Zelinda Novaes

PMDB
Cezar Schirmer Almerinda de Carvalho
José Divino Jorge Alberto
Marcelino Fraga Leandro Vilela

Osmar Serraglio Mauro Benevides
Osvaldo Biolchi Vieira Reis

PSDB
Affonso Camargo Carlos Alberto Leréia
Aloysio Nunes Ferreira Nicias Ribeiro
Bonifácio de Andrada Thelma de Oliveira
João Almeida Vicente Arruda
Professora Raquel Teixeira 1 vaga

PP
Leodegar Tiscoski Nélio Dias
Mário Negromonte Ricardo Barros
Nilton Baiano 1 vaga

PTB
Jackson Barreto Edna Macedo
Paes Landim vaga do PFL José Múcio Monteiro
Philemon Rodrigues Neuton Lima
Roberto Magalhães

PL
Carlos Rodrigues Almeida de Jesus
João Paulo Gomes da Silva Mário Assad Júnior
Lincoln Portela Oliveira Filho

PSB
Alexandre Cardoso 2 vagas
Luiza Erundina

PPS
Agnaldo Muniz Átila Lins

PDT
Severiano Alves Mário Heringer

PC do B
Renildo Calheiros Inácio Arruda

PV
Jovino Cândido Marcelo Ortiz

S.PART.
João Fontes vaga do PT

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

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA A REFORMA TRABALHISTA.
Presidente: Vicentinho (PT)
1º Vice-Presidente: Maurício Rands (PT)
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Relator: José Chaves (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Santana Antônio Carlos Biffi
Dra. Clair Antonio Carlos Biscaia
Luiz Alberto Henrique Afonso
Maurício Rands Josias Gomes
Orlando Desconsi Neyde Aparecida
Paulo Rocha Tarcisio Zimmermann
Vicentinho (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Coriolano Sales Celcita Pinheiro
João Batista Gerson Gabrielli
Paulo Bauer Onyx Lorenzoni
Robson Tuma (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Vilmar Rocha 2 vagas
(Dep. do PL ocupa a vaga)

PMDB
Leonardo Picciani Jefferson Campos
Marcelo Teixeira Leandro Vilela
Wladimir Costa Pastor Pedro Ribeiro
(Dep. do PTB ocupa a vaga) Takayama
(Dep. do PPS ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB



Antonio Carlos Pannunzio Ariosto Holanda
Carlos Alberto Leréia Átila Lira
Eduardo Paes Carlos Sampaio
Ronaldo Dimas 2 vagas
Zenaldo Coutinho

PP
Francisco Dornelles Leonardo Vilela
Nelson Meurer Luis Carlos Heinze
Roberto Balestra (Licenciado) Vadão Gomes

PTB
Iris Simões Homero Barreto
Joaquim Francisco Paes Landim vaga do PFL

José Chaves vaga do PMDB Philemon Rodrigues
José Múcio Monteiro 1 vaga

PL
Almir Moura Heleno Silva
Miguel de Souza Milton Monti
Paulo Marinho vaga do PFL Raimundo Santos
Sandro Mabel

PSB
Dr. Ribamar Alves Luciano Leitoa vaga do PDT

Isaías Silvestre 2 vagas
PPS

Cláudio Magrão Raul Jungmann
Maria Helena vaga do PMDB

PDT
Pompeo de Mattos (Dep. do PSB ocupa a vaga)

PC do B
Daniel Almeida Jamil Murad

PRONA
1 vaga 1 vaga

S.PART.
Babá vaga do PT

Secretário(a): Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6206 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A EFETUAR ESTUDO EM
RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO NA CASA, CUJO

TEMA ABRANJA O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.
Presidente: Mussa Demes (PFL)
1º Vice-Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Cadoca (PMDB)
3º Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Relator: Virgílio Guimarães (PT)
Titulares Suplentes

PT
Carlito Merss Ary Vanazzi
Jorge Bittar Paulo Pimenta
José Mentor Reginaldo Lopes
Paulo Bernardo Telma de Souza
Paulo Rubem Santiago Vignatti
Virgílio Guimarães Wasny de Roure
Walter Pinheiro (Dep. S.PART. ocupa a vaga)

PFL
Gerson Gabrielli Aroldo Cedraz
José Carlos Machado Eduardo Sciarra
José Roberto Arruda Eliseu Resende
Mussa Demes Gervásio Silva
Pauderney Avelino Júlio Cesar
(Dep. do PSDB ocupa a vaga) Vic Pires Franco

PMDB
Carlos Eduardo Cadoca Ann Pontes
Luiz Bittencourt Jorge Alberto
Marcelo Teixeira Paulo Afonso
Max Rosenmann Pedro Chaves
(Dep. do PTB ocupa a vaga) 1 vaga

PSDB
Antonio Cambraia Anivaldo Vale

Eduardo Paes vaga do PFL Antonio Carlos Mendes Thame
Julio Semeghini Gonzaga Mota
Luiz Carlos Hauly Yeda Crusius
Narcio Rodrigues (Dep. do PTB ocupa a vaga)
Walter Feldman

PP
André Zacharow vaga do PDT Augusto Nardes
Delfim Netto Márcio Reinaldo Moreira
Francisco Dornelles 1 vaga
Romel Anizio

PTB
Armando Monteiro vaga do PMDB Arnon Bezerra vaga do PSDB

José Militão Enio Tatico
Nelson Marquezelli Pedro Fernandes
Ronaldo Vasconcellos (Dep. do PSC ocupa a vaga)

PL
Edmar Moreira Jaime Martins
João Leão João Paulo Gomes da Silva
Sandro Mabel Reinaldo Betão

PSB
Beto Albuquerque Pastor Francisco Olímpio
Renato Casagrande 1 vaga

PPS
Lupércio Ramos João Herrmann Neto

PDT
(Dep. do PP ocupa a vaga) 1 vaga

PC do B
Sérgio Miranda Vanessa Grazziotin

PV
Edson Duarte Leonardo Mattos

PSC
Zequinha Marinho vaga do PTB

S.PART.
Fernando Gabeira vaga do PT

Secretário(a): Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Anexo II, Pavimento Superior, sala 170-A
Telefones: 216-6218 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A OUVIR OS DIVERSOS
POSICIONAMENTOS A RESPEITO DO TEMA E PROPOR

MEDIDAS VISANDO A REFORMA UNIVERSITÁRIA.
Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
6 vagas 6 vagas

PMDB
Gastão Vieira Osmar Serraglio
João Matos 4 vagas
José Ivo Sartori
Marinha Raupp
Osvaldo Biolchi

Bloco PFL, PRONA
César Bandeira 4 vagas
Clóvis Fecury
Corauci Sobrinho
Murilo Zauith

PP
Feu Rosa Márcio Reinaldo Moreira
Professor Irapuan Teixeira Ronivon Santiago
Simão Sessim Suely Campos
Vanderlei Assis Wagner Lago

PSDB
Átila Lira Bonifácio de Andrada
Nilson Pinto Lobbe Neto
Professora Raquel Teixeira Rafael Guerra

PTB



Alberto Fraga Alex Canziani
Eduardo Seabra Elaine Costa
Jonival Lucas Junior Paes Landim

Bloco PL, PSL
Carlos Mota Almir Moura
Milton Monti João Caldas
Paulo Marinho Pedro Irujo

PPS
Rogério Teófilo Fernando Coruja

PSB
Luciano Leitoa 1 vaga

PDT
Severiano Alves Promotor Afonso Gil

PC do B
Alice Portugal Jamil Murad

PSC
Costa Ferreira 1 vaga

PV
Sarney Filho Marcelo Ortiz
Secretário(a): -

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR AS
SOLICITAÇÕES DE ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS

PRODUZIDAS OU RECEBIDAS PELA CÂMARA DOS
DEPUTADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

PARLAMENTARES E ADMINISTRATIVAS, ASSIM COMO
SOBRE O CANCELAMENTO OU REDUÇÃO DE PRAZOS DE

SIGILO E OUTRAS ATRIBUIÇÕES PREVISTAS NA
RESOLUÇÃO N º 29, DE 1993

Presidente:
1º Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente:
3º Vice-Presidente:
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia

PMDB
Mendes Ribeiro Filho

PFL
Moroni Torgan
Secretário(a): -
Local: CEDI
Telefones: 216-5615 / 5625

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"INVESTIGAR A AÇÃO CRIMINOSA DAS MILÍCIAS PRIVADAS

E DOS GRUPOS DE EXTERMÍNIO EM TODA A REGIÃO
NORDESTE".

Presidente: Bosco Costa (PSDB)
1º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
2º Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3º Vice-Presidente: Geraldo Thadeu (PPS)
Relator: Luiz Couto (PT)
Titulares Suplentes

PT
Fernando Ferro Guilherme Menezes
João Alfredo José Pimentel
Luiz Alberto Maurício Rands
Luiz Couto Nelson Pellegrino

PFL
José Carlos Araújo Fernando de Fabinho
Marcelo Guimarães Filho Rodrigo Maia
Mendonça Prado (Licenciado) vaga do PRONA 1 vaga
1 vaga

PMDB
Josias Quintal Pastor Pedro Ribeiro
Marcelo Castro Sandra Rosado
Mauro Lopes 1 vaga

PSDB

Bosco Costa Carlos Sampaio
Helenildo Ribeiro João Campos
Vicente Arruda 1 vaga

PP

Enivaldo Ribeiro (Licenciado)
Márcio Reinaldo

Moreira
Mário Negromonte Nélio Dias

PTB
Jonival Lucas Junior Arnaldo Faria de Sá
Romeu Queiroz Osmânio Pereira

PL
João Caldas Almeida de Jesus
Marcos de Jesus Edmar Moreira

PSB
Dr. Ribamar Alves 1 vaga

PPS
Geraldo Thadeu Colbert Martins

PDT
Promotor Afonso Gil Davi Alcolumbre

PC do B
Daniel Almeida 1 vaga

PRONA

(Dep. do PFL ocupa a vaga)
Elimar Máximo

Damasceno
Secretário(a): Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 216-6213 / 6252
FAX: 216-6285

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO COM A
FINALIDADE DE INVESTIGAR A ATUAÇÃO DE

ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ATUANTES NO TRÁFICO DE
ÓRGÃOS HUMANOS.

Presidente: Neucimar Fraga (PL)
1º Vice-Presidente: Pastor Frankembergen (PTB)
2º Vice-Presidente: Zico Bronzeado (PT)
3º Vice-Presidente: Dr. Pinotti (PFL)
Relator: Pastor Pedro Ribeiro (PMDB)
Titulares Suplentes

PT
Ivo José Nelson Pellegrino
Paulo Rubem Santiago 3 vagas
Rubinelli
Zico Bronzeado

PFL
André de Paula 3 vagas
Dr. Pinotti
Laura Carneiro

PMDB
Benjamin Maranhão vaga do PV Adelor Vieira
Jefferson Campos Jorge Alberto
José Ivo Sartori 1 vaga
Pastor Pedro Ribeiro

PSDB
João Campos Eduardo Barbosa
Rafael Guerra Thelma de Oliveira
Walter Feldman 1 vaga

PP
Antonio Joaquim Carlos Souza vaga do PL

Dr. Benedito Dias José Linhares
Nilton Baiano

PTB
Marcus Vicente Dr. Francisco Gonçalves
Pastor Frankembergen Marcondes Gadelha

PL
Carlos Mota João Tota
Neucimar Fraga (Dep. do PP ocupa a vaga)

PSB
Dr. Ribamar Alves Jurandir Boia

PPS



Geraldo Resende Geraldo Thadeu
PDT

Manato Dr. Rodolfo Pereira
PC do B

Perpétua Almeida 1 vaga
PV

(Dep. do PMDB ocupa a vaga) 1 vaga
Secretário(a): Manoel Alvim
Local: Anexo II, Sala 151-B
Telefones: 216-6210
FAX: 216-6285

REQUER A INSTALAÇÃO DE COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR E TOMAR MEDIDAS CABÍVEIS

NAS DENÚNCIAS DE DESVIO DE VERBAS FEDERAIS
RELATIVAS À SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Chico Alencar
PMDB

José Divino
PFL

Laura Carneiro
PSB

Alexandre Cardoso
PC do B

Jandira Feghali
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A FAZER DIAGNÓSTICO
TÉCNICO SOBRE O ACIDENTE COM O VEÍCULO LANÇADOR

DE SATÉLITE VLS-1 E SOBRE O PROGRAMA ESPACIAL
BRASILEIRO, PODENDO DESLOCAR-SE À BASE DE

ALCÂNTARA - MA, AO CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL -
CTA, EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, OU A QUALQUER

OUTRA LOCALIDADE QUE SE FIZER NECESSÁRIO.
Coordenador: Corauci Sobrinho (PFL)
Titulares Suplentes

PT
Terezinha Fernandes
1 vaga

PFL
César Bandeira
Corauci Sobrinho

PMDB
Pastor Pedro Ribeiro
Pedro Novais

PSDB
João Castelo

PP
Wagner Lago

PTB
Pedro Fernandes

PL
Paulo Marinho

PSB
Dr. Ribamar Alves

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VERIFICAR, "IN LOCO",
AS CAUSAS DO INCÊNDIO E BUSCAR CONHECIMENTO

PARA QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS FEDERAIS POSSAM
DESENVOLVER O ESTADO DE RORAIMA.

Titulares Suplentes

PT
Josias Gomes
Paulo Rocha
Professor Luizinho
Zico Bronzeado

PMDB
Alceste Almeida

PFL
Francisco Rodrigues

PTB
Pastor Frankembergen

PP
Suely Campos

PDT
Dr. Rodolfo Pereira

PC do B
Vanessa Grazziotin
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR VISITAS ÀS
INSTALAÇÕES DE ENRIQUECIMENTO DE URÂNIO

LOCALIZADAS EM RESENDE - RJ, EM CAITITÉ - BA EM
OUTROS MUNICÍPIOS, E ELABORAR RELATÓRIO
DESCRITIVO, CONTENDO ANÁLISE E AVALIAÇÃO

CIRCUNSTANCIAL DOS PROCESSOS E PRECEDIMENTOS
OBSERVADOS NO PROJETO NUCLEAR BRASILEIRO.

Titulares Suplentes
PT

Maninha
Zarattini

PMDB
Moreira Franco

PFL
Carlos Melles
Murilo Zauith
Robério Nunes

PP
Feu Rosa
Ivan Ranzolin

PTB
Jair Bolsonaro

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio

PL
Marcos de Jesus

PPS
João Herrmann Neto

PV
Edson Duarte

S.PART.
Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES DO ASSASSINATO DOS AUDITORES

FISCAIS E DO MOTORISTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
NA REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE

UNAÍ.
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Titulares Suplentes

PT
Eduardo Valverde
Luiz Eduardo Greenhalgh
Virgílio Guimarães

PFL
José Roberto Arruda

PTB
Arnaldo Faria de Sá

PSDB



Eduardo Barbosa
PL

Carlos Mota
PPS

Colbert Martins
PCdoB

Sérgio Miranda
Secretário(a): Maria de Fátima Moreira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6204/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR A BAHIA E
AVERIGUAR AS RAZÕES DO CONFLITO ENTRE OS

MÉDICOS BAIANOS E OS PLANOS DE SAÚDE.
Titulares Suplentes

PT
Angela Guadagnin
Guilherme Menezes
Nelson Pellegrino

PMDB
Geddel Vieira Lima
Jorge Alberto

Bloco PFL, PRONA
José Rocha
1 vaga

PP
Nilton Baiano
Vanderlei Assis

PSDB
João Almeida

PTB
Jonival Lucas Junior

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Colbert Martins

PSB
Jorge Gomes

PC do B
Alice Portugal
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVERIGUAR A
SITUAÇÃO DE CONFLITO EXISTENTE ENTRE OS

MORADORES E O IBAMA, NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO IGUAÇU, NO ESTADO DO PARANÁ.

Titulares Suplentes
PT

Assis Miguel do Couto
PMDB

Osmar Serraglio
PFL

Eduardo Sciarra
PP

Nelson Meurer
PTB

Alex Canziani
PSDB

Luiz Carlos Hauly
S.PART.

Fernando Gabeira
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A AVALIAR O ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADO PELAS

ENCHENTES EM VÁRIOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE.
Titulares Suplentes

PT

Fernando Ferro
João Alfredo

PFL
Fernando de Fabinho
José Carlos Machado

PMDB
Marcelo Castro
Wilson Santiago

PSDB
Antonio Cambraia
Átila Lira

PP
Reginaldo Germano

PTB
Rommel Feijó

PL
Inaldo Leitão

PSB
Luciano Leitoa

PPS
Rogério Teófilo

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O ENVENENAMENTO DE ANIMAIS
OCORRIDO NA FUNDAÇÃO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO.

Coordenador: Marcelo Ortiz (PV)
Titulares Suplentes

PT
Devanir Ribeiro
Roberto Gouveia

PMDB
Ann Pontes
(Dep. do PV ocupa a vaga)

Bloco PFL, PRONA
Dr. Pinotti
(Dep. do PV ocupa a vaga)

PP
Ildeu Araujo
Professor Irapuan Teixeira

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame

PTB
Arnaldo Faria de Sá

Bloco PL, PSL
Amauri Gasques

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Dr. Evilásio

PV
Edson Duarte vaga do PMDB

Marcelo Ortiz
Sarney Filho vaga do Bloco PFL, PRONA

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

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A DISCUTIR A
FEMINIZAÇÃO DA POBREZA NO BRASIL.

Relator: Luci Choinacki (PT)
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi



Luci Choinacki
PFL

Celcita Pinheiro
Zelinda Novaes

PMDB
Almerinda de Carvalho
Ann Pontes

PSDB
Professora Raquel Teixeira
Thelma de Oliveira

PP
Suely Campos

PTB
Elaine Costa
1 vaga

PL
Maurício Rabelo

PSB
Janete Capiberibe
Luiza Erundina

PPS
Maria Helena

PC do B
Alice Portugal
Perpétua Almeida
Secretário(a): Maria Terezinha Donati
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6215 / 6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR AS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS CONFRONTOS ENTRE OS

GARIMPEIROS E ÍNDIOS CINTA-LARGA PELA EXPLORAÇÃO
ILEGAL DO GARIMPO DE DIAMANTES NA RESERVA

ROOSEVELT, SITUADA NO SUL DE RONDÔNIA.
Coordenador: Alberto Fraga (PTB)
Relator: Luis Carlos Heinze (PP)
Titulares Suplentes

PT
Carlos Abicalil
Eduardo Valverde

PP
Luis Carlos Heinze

PTB
Alberto Fraga
Nilton Capixaba

PL
Miguel de Souza

PPS
Agnaldo Muniz

PCdoB
Perpétua Almeida

PV
Edson Duarte
Secretário(a): Eveline de Carvalho Alminta
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 216-6211/6232
FAX: 216-6225

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A VISITAR AS UNIDADES
PRISIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO

RIO DE JANEIRO E DESENVOLVER DIÁLOGO COM AS
AUTORIDADES DO ESTADO PERTINENTES À ÁREA, COM
VISTAS A BUSCAR SOLUÇÃO PARA A GRAVE CRISE DO

SETOR.
Titulares Suplentes

PT
Antonio Carlos Biscaia
Chico Alencar

PMDB
Gilberto Nascimento
Josias Quintal

Bloco PFL, PRONA
Laura Carneiro

PP
Reginaldo Germano

PSDB
Juíza Denise Frossard

Bloco PL, PSL
Almir Moura
Wanderval Santos

PPS
Geraldo Thadeu

PSB
Alexandre Cardoso

PDT
Mário Heringer
Secretário(a): -

COMISSÃO EXTERNA COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR
AS CAUSAS E A EXTENSÃO DOS DANOS CAUSADOS AO
MEIO AMBIENTE PELO VAZAMENTO DE UMA BARRAGEM

DE REJEITOS DA INDÚSTRIA CATAGUASES DE PAPEL
LTDA., ATINGINDO MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DE MINAS

GERAIS E DO RIO DE JANEIRO.
Coordenador: César Medeiros (PT)
Relator: Renato Cozzolino (PSC)
Titulares Suplentes

PT
César Medeiros
Leonardo Monteiro

PMDB
Luiz Bittencourt
Nelson Bornier

PP
Julio Lopes

PTB
Ronaldo Vasconcellos
Sandro Matos

PSC
Renato Cozzolino

PV
Deley
Edson Duarte
Jovino Cândido
Leonardo Mattos
Marcelo Ortiz
Sarney Filho

S.PART.
Fernando Gabeira
Secretário(a): .

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A EFETUAR ESTUDO
EM RELAÇÃO AOS PROJETOS EM TRAMITAÇÃO
REFERENTES AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE E À REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL E
OFERECER INDICATIVO À CASA SOBRE A MATÉRIA.

Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Relator: Vicente Cascione (PTB)
Titulares Suplentes

PT
Durval Orlato
Jorge Boeira
Maria do Rosário
Terezinha Fernandes

PFL
Laura Carneiro
Zelinda Novaes



(Dep. do PP ocupa a vaga)
PMDB

Ann Pontes
Osmar Serraglio
Rose de Freitas

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Eduardo Barbosa
Thelma de Oliveira

PP
Darci Coelho vaga do PFL

Ivan Ranzolin
Ricardo Fiuza

PTB
Luiz Antonio Fleury
Vicente Cascione

PL
Carlos Mota

PSB
Luiza Erundina

PPS
Rogério Teófilo

PDT
Severiano Alves
Secretário(a): Saulo Augusto Pereira
Local: Anexo II, Pavimento Superior, Sala 170-A
Telefones: 318-7064/7059
FAX: 216-6225

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A, NO PRAZO DE 20
DIAS, EXAMINAR E OFERECER UM INDICATIVO AO
PLENÁRIO REFERENTE AO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO Nº 383, DE 2003, QUE "SUSTA O DECRETO N°
3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE A

ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR, A AVALIAÇÃO DE
CURSOS E INSTITUIÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS",
INCLUINDO O RECADASTRAMENTO DAS UNIVERSIDADES.
Titulares Suplentes

PT
Iara Bernardi

PMDB
Gastão Vieira

PFL
Paulo Magalhães

PSDB
Aloysio Nunes Ferreira
Professora Raquel Teixeira
Secretário(a): -



EDIÇÃO DE HOJE: 214 PÁGINAS
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